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Ofr. == Oudfrans; Eora. = Eomaans ; Mnl. = Middelnederlands; Dial. = voor-

komende in een der teg-enwoordii:^e dialekten; Afl. = Afleiding; Smst. = Samen-

stelling-. De Middelnederlandse afkortingen zijn dezelfde als in het „Middel-

nederlandsch Woordenboek".
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BRONNEN.

Voor eeu studie als ilie Avelke ik hier ga solirijveii, is het üiiuiogelik alle

bromieu op te geven. De hedeiulaagse levende taal, wisselend en onzeker

waar het betreft het gebruiken van vreerade woorden, leent zich, op dat

punt vooral, weinig tot kodifikatie. Ik kan zeggen dat de tans nog ge-

bruikte Moorden mij vanzelf in de geest zijn gekomen, hetzij zij tot mijn

eigen taal behoren, hetzij ik ze door anderen heb horen gebruiken.

Ik heb echter ook woordcboeken geëxcerpeerd , en die zal ik vermelden,

evenal;< enige die ik ter zijde heb gelegd. Ik heb getracht hun waarde te

bepalen voor de kennis van de in hun tijd gebruikte vreemde woorden; het

zou onvoorzichtig zijn zo maar alles wat zij geven voor goede munt aan te

nemen: daarom is het nodig, als het kan, na te gaan hoe zij zijn samen-

gesteld, of zij oudere woordcboeken naschrijven of op zelfstandige studie van

de levende taal berusten. Een afdoend antwoord zal op de laatste vraag

zelden te geven zijn.

T. Voor de Middeleeuwen is het ^liddeliiedei'laiidscli Woordenboek
(Miili M kt) van Yerwijs en Verdam mij een onmisbare gids geweest. Had

ik die gemist, dan zou ik mijn plan niet hebben kunnen volvoeren om de

overgenomen woorden van de vroegste tijd af te behandelen. J)at ik mijn

werk aan Prof. Veud.vm oi)draag, i.s een uiterlik teken van de grote dank-

baarheid die ik hem verschuldigd ben. Sedert jaren heb ik vrij mogen j)utten

uit 'het nog ongedrukte materiaal van het Woordenboek, zodat ik niet heb

behoeven te wachten tot het grootse werk zal zijn voltooid. Aan Mejuffrouw

J. .J. IIhvdanus dank ik een kopie der overgenomen woorden die voorkomen

in de VoeabiiIaiHis <'opiosus (V. C).

IIctL'ccii ik door eigen lektuur aan de gegevens van het „^liddclnedcrlandsch

Woordenixjek'" heb toegevoegd is, daarbij vergeleken, gering. Ik hel)de poi--

tiese Middelnederlandse werken onderzocht met het oog op de rijmen, enkele,

o. a. Stokp: — die als Hollands dichter voor mijn studie zo belangrijk is —
heb ik geheel geëxcerj)eer(l.

Had ik meer willen doen, dan zou mijn boek over de „Franse woorden
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in het Nederlands" zijn samengevallen met het raakeii van kritiese uitgaven

der Middehiederlandse schrijvers. Immers, dan zou ik in de Mnl. hand-

schriften materiaal hebben moeten verzamelen voor hetgeen, helaas, zovaak
aan de edities van Mnl. teksten ontbreekt, nl. een op de vergelijking der

handschriften berustende kritiese tekst. Mij zou dat te ver hebbeu gevoerd.

Toch geef ik mij rekenscha]) dat mijn konkluzies dan zekerder zouden ge-

weest zijn dan nu mogelik was. Vooral zou dan de lokalisatie der verschil-

lende vormen nauwkeuriger hebben kunnen zijn. Zij die na mij komen zullen

zonder twijfel verder kunnen gaan dan ik, en zullen mij zeker op veel plaatsen

kunnen verbeteren.

II. Voor de latere taal noem ik de volgende woordeboeken; ik plaats tussen

haakjes die welke, hoewel ik ze niet gebruikt heb, toch de vermelding

waard zijn.

1. Het Woordenboek der Nederlaiidsche Taal van M. de Vries e. a.

(Ned. Wk.)

2. \Rlietorica dye edele const van loelsegghe^ie . . . . overgJiestelt wt den

latijne .... hij M. Jan van Mussem — Item noch een seer profijtelijc

vocabularius van vreewxle Termen bstooghende hoe men die spreken en ghe-

bruycken sal. Zonder datum. Het privilege is van Mei 1553.

Alleen de Vocabularius komt voor ons doel in aanmerking. Door de

vriendelikheid van Dr. F. Vanderhaeghen, bibliothekaris der Universiteits-

bibliotheek te Gent, kon ik het enig bestaande eksemplaar er van leren

kennen ^).

Daar het een speciaal Vlaamse woordelijst is, mogen wij hem ter zijde

laten, ook omdat, voor zover ik dat heb nagegaan, de door Van Mussem

genoemde woorden zo goed als alle in de latere, door ons wel gebruikte,

bastaardwoordeboeken voorkomen : onder de A vond ik alleen assigieren

„belegeren" uitsluitend bij hem vermeld, onder N alleen noureren „voe-

steren", onder T geen enkel, evenmin als onder B Qn C ^)].

3. Kiliaan , Etpnologicum en Appendix peregrinarum ahsurdarum aduUeri-

narumque dictionum.

1. Samenstelling. Dr. A. Kluyver, in zijn Proeve eener Critiek op

het Woordenboek van Kiliaan (den Haag, 1884) zegt, op p. 27: „Wanneer

men naar bronnen van Kiliaan zoekt, dan zou men gaarne meer vinden

dan mij is gelukt; Indien ik inderdaad mag gelooven, dat geene woorden-

boeken van eenige beteekenis mij zijn ontgaan . . . dan heeft die negatieve

uitkomst toch eene zekere waarde : Kiliaan moet de levende taal uit den

mond des volks hebben ojDgevangen .... Maar daarbij is het niet onwaar-

schijnlijk, dat hij zelf woorden heeft verzameld door op de eene of andere

manier boeken te excerpeeren".

') Van de Rhetorica zonder de Vocabularius bevindt zicli een eksemplaar van

1G07 in de Bibliotheek der Maatscbappij van Letterkunde.

') De term barbaar verklaart bij aldus „dye qualiic spreect". Ook v. d. "y^ERVE zegt

„die een groote rouwe sprake heeft", maar voegt er bij „Item ongeleert, onmild en wild".
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TVze ilubhcle oiKlcrstcllint^ wordt Kcvcstii^fd door ecu niult-rzück van do

vroeiude woorden die Kiliaan heeft opirenonien. Niet alleen kondiirt liij

zelf aan dat hij heeft verzameld „ali(iuot dictiuiies exoticas , assiduiorc usu

iiobis nune quoilaniniodo eonnnunes"', maar zijn verzameling bewijst dat.

Een uitdrnkking als llraiid niercis segghen is blijkbaar niet uit een woorde-

boek geput; evenmin de zeer talrijke scheldwoorden, waarvan vele etynio-

logies niet duidelik zijn; ik noem: jhxe, Jhre, hisf/lif, kierebiis {liercbi(.'i)

^

laniere, hire/se, loer, machache^ niallofe, pampoel'ie (pomp.), sc/taerluin (sc/ier/ni/i),

scfiaeriant, scJiandeel, sureel. Ook eff'ekf , in de betekenis res ipsa is waar-

schijnlik aan de gesproken taal ontleend, daar het zeker uit Tr. en effel is

geabstraheeril. Maar vooral, in tegenstelling met Meyer en Küeubagh (zie

later), bevatten Kimaax's lijsten niet een volledige en systematiese opsomming,

hetgeen wèl het geval zou zijn geweest als hij woordeboeken had geëxcerpeerd.

Hij noemt wèl pislolet (zelfs tweemaal), en niet pistool; wèl inkorrekl en niet

korreki; wèl saai, sai/et in de betekenis „kleed van die stof", niet in die

van „die stof zelf"; wèl respectivelick en niet respeciif; wèl dobbelierkeu en

niet dubbeJier; wèl arniesinnen , blijkbaar het adjektief van armesiune, dat

niet is vermeld (weliswaar kent hij er de betekenis van een substantief aan

toe). De tweemaal, in het „Etymologicum" en in het „A])pendix'' of beide

keren in het „Appendix", opgenomen woorden waarop ik zo straks terug

kom, schijnen ook te bewijzen dat zij, naarmate hij ze hoorde zeggen of

wei in boeken las, zijn opgetekeiul; zij zijn soms op niet geheel dezelfde

wijze verklaard, bijv. solageren, solaes, remonstreren.

Tk zou de hy])othese van de Heer Kluyver echter in deze zin willen

aanvullen, dat Kiliaan wèl opzettelik techniese boeken schijnt te hebben

gebruikt. Dat blijkt mijns inziens uit het art. Baffnsen, ghisarmen, A r m o-

rura veteruui genera, en bovendien uit het feit dat sommige „groe])en"

van woorden met voorliefde behandeld schijnen te zijn : de laken- en zijdo-

industrie, de chemie (alchemistenwoorden), de botanie — talrijk zijn de

plantnamen — , de muziek — bijv. dimimieren^ fredon^ fringoteren^ fuse^

loughey semibrece, semifase, seiiiiiididnie — , het recht — bijv. definiiief,

deporleren^ dobbel, falalc^ illiquide^ liquide^ incident, legitiwe. Deze woor-

den zijn hierom belangrijk, dat zij een s])rekend voorbeeld zijn van het,

elders door mij vastgestelde feit, dat overgenomen woorden, al hebben zij

in hun eigen land een ruime betekenis, vaak als techniese termen binnen-

komen, en eerst later in algemenere zin worden gebruikt in hei vreemde

land.

Verhouding tussen het „Ety mologicu m" en het „A ])pendix".

De scheiding tussen beide is niet scherp, en men zou onvolledig worden

door de vreemde woorden uitsluitend in het „Appendix" te zoeken; in beide

komen er voor, en het zou zelfs niet geheel juist zijn te beweren dat de

meer gebruikelike in het „Etymologicum'" staan, hcïtgeen a priori te

verklaren zou zijn en hetgeen misschien wel Kfliaans bedoeling is gewee.st.

Ervóór pleit de meer verhollandste schrijfwijze van eml)e.r (in het Etym.)

tegenover embre (in het App.), van raetjeren tegenover rai/eren, van sacka-

geren tegenover saccageren , van secreet tegenover secret, maar er zijn andere

gevallen die met deze onderstelling in strijd zijn; men zie de lijst der met

c beginnende woorden in het „Ktymologicum".

Zie hier, behalve de reeds genoenifle, de woorden die ik in beid(' lijsten

heb aangetroffen

:



8 DE FRANSE WOOEDEN IN HET NEDERLANDS.

batalie , besane , billion
,

cortelasse , model
, parciael (partiael)

,
pistolet

,

raycreri (de vorm royeren alleen in het Etym.), racpiamus, sater, secreet

(hierbij een verwijzing), tresoorier, turbel.

Schrijfwijze. Als men naast Icoert^ koertois, koerlisaene leest kotirioi/sie^

schijnt het dat Kiliaan in het weergeven der Franse woorden geen

vaste regel heeft gevolgd. Toch zou het onvoorzichtig zijn dit te veronder-

stellen: iemand die zó nauwkeurig de in zijn tijd gebrnikelike spelling der

Nederlandse woorden weergaf '), heeft zeker ook aan die der vreemde woor-

den zorg gewijd. Maar met gevolgtrekkingen zij men voorzichtig: is men
bijv. geneigd galeon, galeote, blijkens de orthograiiej als aan het Spaans of

Portugees ontleende woorden te beschouwen, dan bedenke men dat galeard^

galearde zeker uit het Frans zijn overgenomen.

Soms kan men de oorzaak der verschillende schrijfwijze bevroeden. Uit

intreye^ ingien naast evireye, engten, uit gheloiis naast jeloes, jaloes, jalours

zou kunnen blijken dat hij niet zeker was of deze woorden als inheems

moeten worden beschouwd. Prijnse naast prijs, entremefs naast entelmes

weerspiegelen de weifelingen der Franse orthografie van zijn tijd; in hullei

naast billet , revence naast revanche, rancune naast ranckeur herkennen wij

doubletten die ook in het Frans voorkomen; coronel naast colonel laat nog

een andere verklaring toe, nl. ontlening aan het Spaans; waerison naast

garnison is een dialektiese vorm die tegelijk met de zuiver Franse wordt

vermeld -). Over corsier naast coursier zie men de ,,Klankleer".

Kurieus zijn de volgende woorden, omdat aan het verschil in schrijfwijze

een verschil in betekenis wordt vastgehecht. Als betekenis van ret^enge wordt

opgegeven u 1 1 i o , van revanche repetitio lusus; kaeije acte wordt ge-

scheiden van kaejj crepido; koetse wordt verklaard als „bed", ^nkoeste^^

huwelik, huweliksfeest" (alleen bij de eerste vorm wordt Fr. couche aange-

haald); poelie betekent volgens Kiliaan „kip", en poellie „kuiken" (achter

het eerste woord schrijft hij „Gall. poidle''\ achter het tweede „G all. ^jö?</g/;!e:

It. polio: Hisp. polio'''); stamet is „een kleed van die stof", slammet „de

stof zelf". Men denkt bij poellie onwillekeurig aan Maehlant, voor wie mile

„mijF^, en mielge „halve mijl" betekent. Maar daarmede is Kiliaans onder-

scheiding niet verklaard. Heeft hij in poellie de laatste lettergreej) als een

diminutieve uitgang gevoeld, en niet in poelie"^

Dat bij KiLiAANs vreemde woorden veel werkelike of vermeende etymolo-

giese schrijfwijzen voorkomen, zal hem die gelezen heeft wat de Heer

Kluyver op p. 46 en vlgg. mededeelt omtrent zijn voorliefde voor etymo-

logie niet verwonderen. Ik heb de volgende voorbeelden verzameld

:

enghellot (voor angelot) , entelmoes (entremets)
,
grijphoen (gTiöben)

,
grim-

magie, herdderen (hanteren), hooghsael (doxaal), kaphoen kaphaen

(kappuijn), kraeyweye (koreye), perhuicke (perruycke), platdijs (voor

pladijs), puiroen (perroen), pulwijne (flomvijne), roeuwaard (rouwaard;

cf. roeuwe ,,rust"), saedsoen (,,seizoen") , scliaeriant schergeant (sergeant),

schuifflet (siflet), sindeschalck (seneschalck) , vaddoose (vandoose), vijg-

waerte (,,fijt"), vrieseren (friseren).

Deze lijst zou kunnen worden vermeerderd met die woorden waarin

') Kluyver, p. 126. Voor het onderscheid tussen open en gesloten klinkers is Kiliaans

schrijfwijze echter van geen nut (Ki.uyver, p. 144).

*) Andere merkwaardige dialektiese vormen zijn fiecken^ karpie, loaerande, en mis-

schien caval.
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Kii.ivAN (Ie orthograli»* van een afgcleiile term naar het iironilwconl heeft

veramlerd (hijv. juw'''Uier, mitsc/ct-tlier); men zal die vinden in lluol'ilstuk LV,

waarin over dergelijke aanpassingen in Franse woorden ten onzent wordt

gehanileld.

Onverklaarbaar zijn voor mij osIruUs {oos/erliicie), pop/e [poppe) en spotigie

(„spou"\ Herbarisf van /lerborisf berust zonder twijfel op analogie vau

Il e r b a r i u s.

KiMAAN's verklaringen. Ook in zijn verklaringen bespeurt men

KiLiAANs zucht tot etymologiseren •). Koi'rtisae7ie is aulica nieretrix,en

naast sofit osculum komt voor sn^'ii redemptio, dat uit ranssoeu ont-

staan heet te zijn. Van de twee betekenissen die hij geeft van hetzelfde

woord is één vaak zuiver etymologies, en soms is het zeer de vraag of zij

niet verzonniMi is. Zou dispo-sf hier ooit affeetus, constitutus hebben

betekend? Uf alleen aptus, paratus, zoals in het Trans? Eu wordt c?>re7i

niet met brassen gelijk gesteld, alleen omdat goede ciere maecken die bete-

kenis heeft? Berust de verklaring se ven dit ar e voor vanteren op bijge-

dachte aan Fr. venfe? Soms maakt Kiliaan twee artikels van hetzelfde

woord in een dubbele betekenis: één algemene (vaak etymologiese), één

speciale. Voorbeelden: amarelle, quartcel, replijc/ce, respijt, souderen. Is

van deze de eerste verzonnen, ook de tweede is niet altijd duidelik; waarom

wordt cas, behalve met casus, ook met facinus, flagitium verklaard?

In het algemeen moet men, dunkt mij, een door Kiliaan gegeven betekenis

die niet gestaafd wordt door andere bewijsplaatsen, niet dadelik als vast-

staande beschouwen.

Ik plaats hier bijeen enkele gevallen van dien aard

:

amarelle praecox, brootse ligo dentatus; discantcr discant us, faut

alburuum, materia inutilis in arbore aut ligno; fruitagic

j. loofwerck, haetsier („archier") spiculator en satelles, kallant

commercia exercens cum ali<[UO, kallantcrije kallandijse com-
meroium, kaudelaers j. watorlisrli, kapelrijc saccrdotium minus,
komeneye crenaculum, contrepoiut j. contrescarpe , kureie turunda
accip i t ra ria, quarteel wijns j. ander-half aeme, larve lingua naast

larven lambendo bibere, marotte simius, poosc (Fr. poids) j. 42

ponden gewights dicitur de glasto sive isatide et similibus,
praktijcke astrologia, rabat siibscus, ramraoermecster ardelio,
releveraent van 't hof restitutie diplomatica, remedie sa co ma,
talie decima sexta pars ulnae, timpacn calyptra, torneel t ro-

ck us, trits j. kleyn koetsken, tulpe tiara, verriergat riscus; barteeren

j. calengieren, bricoleren j. eenkeien naast bricoleren gesticulatie nes
exercere ludo pilae, delayeren causas nectere en ducere
causam, tijneren com parare pecunias, insinueren publice ultro

denunciare, specificeren design are en praecidere, struwieren

dispergere, temporiseren tempori servire, tracteren accipcre.

Van sommige dezer interpretamenta is het mogclik de oorsprong te ver-

moeden. Kemeuei/e is wellicht een door Kiliaan gemaakt doublet van

kemeinide (vgl. Woordelijst); over marotte^ zie Kluyver, p. 74; tulpe is

misschien geabstraheerd uit tulhand, opgevat als tidpband; bij tlvipaen dacht

Kiliaan misschien aan timpe; en de betekenis van struwieren is niet onver-

enigbaar met die van struwereu „vernietigen"'. Zo zal een opzettelik onderzoek

') Vergelijk Kiivven, p. 60.
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van K1LIAA.NS woordon nog meer kunnen verklaren. Yoor mijn doel is het

bovenstaande voldoende. Alleen vermeld ik nog, als bewijs van Kiliaans

nauwgezetheid dat hij bij de verklaring van de vreemde woorden steeds de juiste

vreerade vorm vermeldt, en Middeleeuws Latijn onderscheidt van klassiek

Latijn; ik meen altans dat hij door vulgo wil kenmerken de niet-klassieke

Woorden; zie: gros sus (i. v. pampoelie), obstagium (i. v. osfagie), put-
tierus (i. v. puttier), man du la (i. v. mandele).

Onjuistheden. De aard van mijn onderzoek brengt mede dat ik vooral

op de onvolkomenheden van Kiliaans woordeboek de aandacht vestig. Ik

stel er prijs op te verklaren dat naar mijn overtuiging zijn boek een meester-

stuk, en met name voor de studie der overgenomen woorden van het hoogste

belang is. Men vergete dit niet nu ik, om onjuiste opvattingen te voor-

komen, sommige onnauwkeurigheden ga verbeteren, waarvan het verwonderlik

is dat er zó weinig voorkomen. Balleen j. palloen^ vgl. haleye balena; ik

vermoed dat hij achter halei/e verzuimd heeft te verwijzen naar balade en

daardoor een verspringing is ontstaan. Men leze

:

baleye j. balade

balleen balena
balloen j. palloen liarpastnm, etc.

De enige moeieliklieid is dat tussen baleye en halleen het woord haleys

staat; dat kan er later zijn ingevoegd. Dat Kiliaan de vorm halloen naast

palloen zal gekend hebben lijkt mij waarschijnlik. — Huheron „hop (vogel)".

LiTTRÉ citeert Iméron als een van de namen van de „ho])". Tenzij Kiliaans

woord hiermede in verband staat, zou men kunnen vermoeden dat hij zich

vergist heeft en, in plaats van „hop" (de vogel, upupa) had moeten schrijven

„hop" (de plant, ITr. Jioublon); immers naast Er, houhlon komt Ofr. houhrou

voor, welke vorm met huheron in volkomen overeenstemming is. — Fii^e j.

fuge; onmiddellik vooraf gaat /w^e octava pars mensurae musices.

Misschien is Kiliaan door toevallige overeenkomst van klank tussen fuse

en fuge er toe gebracht ze te identificeren; men mag niet veronderstellen

dat fuse een poging is de Franse klank z weer te geven, want het Frans

heeft g, niet £ — Koreye kraeyweye opera gratuita; daarvoor leest

men horeye Icraeyweye exta porcorum etc; zeker moet men bij Kiliaan

lezen hraweie opera gratuita. — Quinterne j. catarre; daarop volgt

quinterne instrumentum musicum. — Mijne v e n a geïdentificeerd met

vultus; zie Kluyver, p, 77. — Baconireren interpolare, instaurare,

concinnare, reficere, 1. raccommoderen'^

Ten slotte verbeter ik in een noot enkele drukfouten die ik in de uitgave

van Van Hasselt heb gevonden ').

Belang van Kiliaan voor mijn verzameling. Het feit dat

Kiliaan zich niet tot zijn eigen dialekt heeft beperkt en de wijze waaroj)

hij, zoals wij zagen, zijn lijst heeft samengesteld, geven ons het recht aan

^) In het Etym.." Cihoreye 1. cicorcye — rjariere 1. gariete — por.sicr 1. poesier

(i. V. puesler ^ vgl. p. 500) — roosenlcr 1. roosenier — sporten j. spurgil 1. spiirgie

(vgl p. 624) — starten (p. 643) 1. storten.

In het Appendix: erre j. errement., geen verklaring — .JüppocUaconus (i. v. ^ubdia-

ken; vgl. hypodidasealus, i. v. substitut in de schole) — corrolif l.corrosif— marand
1. maraud — passé passé 1. passepnsse — pinel 1. spinet (i, v. virginaal^ vgl. p. ^62)

— pissolet 1. pistolet (vgl. p. 493) — poncificael 1. pontificael — savoor j. reservoor

1. servcor"? — volgiteren 1. voltigeren.
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te üoinon dat de door Iumu j^enoemde woorden werkclik in niiiiuTo of endere

zin in jjcbruik zijn gewecj^t.

1. Van d(Mi Uerve. /k Schat der DuUsche Tah, Anisterdain, Meyek,

1(508 (v. d. W.).

Ik heb dit werk niet gebruikt als bron voor mijn verzameling, en zal (li(;

uitsluitinir trachten te recht vaardiifcn. De talloze; drukfouten en ver^issiniien

kan men meestal met zekerheid verbeteren, dus zij zouden geen bezwaar

hebbeu opgeleverd. Maar het is in de eerste plaats een woorileboek van

Latijnse bastaardwoorden. Dit is zu waar dat, niet alleen de schrijfwijze

Latijns is (bijv. te, w voor e, zie ammnifei/f), maar dat daar waar het

Latijnse en Franse woord in betekenis verschillen, de Latijnse betekenis

wordt vermeld (bijv. decimè), en waar het woord alleen in het Frans voor-

komt, een etyinologiese betekenis wordt gegeven (bijv. brevhn', „kort begrip"').

Zelfs onder de Frans- uitziende woorden zijn vele uiet anders dan gefrauciseerd

Latijn ').

Door v. I). "Werve uiet te gebruiken zullen wij trouwens weinig gevaar

lopen echt Franse woorden over te slaan. Ik lieb hem, voor een deel, nauw-

keurig vergeleken met Mkyer en Küerbagii, over wie ik straks zal spreken;

Mkyer noemt hem in zijn Voorrede, en onder de woorden die v. d. Werve
wel, en zij niet hebben, zijn er geen die niet Latijn, of uiet ook Latijn

kunnen zijn. Men oordele

:

abbriviateur, ablatif, ablocatie, adagie, addulatrice , adjutrice, adoptatif,

attlict , afflictif, agitateur, acceptable, accusable , accusatif, accusatoir,

aniarulent, ainovereu , anatlieraisatie, anatomiseren , angelic, apostolic,

apostumeren , arbitrice, arrogantie, ascenseur, astaut, atracteren, auditricc,

auctentisatie , avaricieus, aviditeit, comportabel.

Zijn woorden zijn trouwens samengenomen niet interessant; het zijn

vooral werkwoorden en abstrakte zelfstandige naamwoorden].

5. [Mr. Simon van LeeuWfU, Woordenboek.

Uit de Voorrede van Meyers „Woordenschat'" (N°. 6") blijkt dat hij o. a.

het woordeboek van Van Leeuwen heeft gebruikt, ik heb de letters C en

T van beiden onderling vergeleken, en gekonstateerd dat de woorden van

Van Leeuwen zo goed als alle door Meyer zijn opgenomen, deels in zijn

eerste, deels in zijn tweede lijst. Achterwege bleven de volgende woorden:

a) carcereren, cas subject, S. 1'etri ad oathedrani, cavcren de rato, cau-

tele, certe parttje , committimus , comj)aruit, niaudamcnt van coinplaiutc

(i. V. complainte, dat ook bij M. voorkomt), concluderen in regten, con-

clusie in regten, in terminis.

b) catheyl.

c") canter, in rontincnti, connexiteit 2).

De woorden van de eerste groep zijn rechtstermen die aan het Tiatijn zijn

ontleend, en zijn wel opgenomen in Koerbagiis „Bloemhof (N°. (»'•). Ook
cathei/l staat bij Koerbagh. De onder e vermelde termen niet, doch de twee

eerste zijn zeker Latijn, het laatste kan aan het Latijn zijn ontleend.

Dat Koerbagh Van Leeuwen, onafhankelik van Meyek, gebruikt heeft.

') Zie over deze fraiicistrinf^en Hoofdstuk II.

') Turbuleren is zonder twijfel eea verlatijnsinj^ van Fr. Iroublcr^ dat in de vorm
tronbleren bij M. wordt aan^^etroffen.
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zou men, behalve uit het hierboven vermelde feit, misschien mogen opmaken
uit de artt. chargeren (bij v, L. „aanvallen", bij M. „laden", bij K. beide

betekenissen) en contract nuptiaal (bij M.), c. antemiptial (bij v. L), beide

bij KOEKBAGH.

Op grond van het bovenstaande heb ik de verdere letters in Van Leeuwen
niet geëxcerpeerd.]

6". L, Meyers Woordenschat, Amsteldam, 1654. In 1805 verscheen de

12^ druk. (M,).

6''. Mr. Adr. Koerbagh, lilen Bloemhof van allerlei/ lieflijkheid sonder

verdriet, Amsterdam, 1668. (K.).

Over de zeer merkwaardige vervaardigers dezer woordeboeken handelt

K. O. Meinsma, in Spinoza en zijn lering, ^s Gravenhage, 1896, p. 1 16 en

vlgg., en 296—319, Zie over Koeubagii ook een artikel van De Jager in

het Archief van Nederlandsche Taalkunde, II, p. 210 en P. Bezemek, 3Ir.

Koerbagh en zijn Bloemhof, in Nederland, 56*= jaargang (1904), p. 473.

Onze taak zal zijn de verhouding M'aarin beide woordeboeken tot elkander

staan te trachten vast te stellen en beider bronnen op te sporen.

Bronnen. Meyeus „Woordenschat" is de uitbreiding van een in 1650

te Haarlem verschenen woordelijst die was samengesteld door Joan Hofman '),

ter ere van wie Meyer een vers gedrukt heeft in de uitgave van 1654, dat

in die van 1658 en 1663 vervangen is door een „Brief aan Joan Hofman".

Als zijn bronnen vermeldt Meyeu, behalve Hofman, v. d. Werve's
Schat der Buitsche Tale en de lijst van „konstwoorden" van A. L. Kok.

In de uitgave van 1698 en daarna worden bovendien genoemd Mr. Pieteu

de Lacourd en Mr. Simon van Leeuwen.

Ik vermoed dat met de „konstwoorden" van Kok wordt bedoeld de

kleine lijst van „vertaling der kunstwoorden'' (± 300 woorden) die voor-

komt in Koks vertaling van het Latijnse werk van Erank Burgersdijk

Sinopsis logica^ p. 171 en vlgg., welke vertaling in 1648 verschenen is

te Amsterdam, onder de titel Sinopsis Logica, dat is kort begrip van,

H Reden-konstigh Onderwijs. Bovendien zal Meyeu gebruik hebben gemaakt

van de „verduitschingen'"' in Koks Ontwerp der Nederduitsche Leiterkonst

(Amsterdam, 1648) en in zijn vertaling van Vossius"' Elementa rhetorica

(Amsterdam, 161'9). De vertalingen van Kok in zijn bovengenoemde lijst

komen volmaakt met die van Meyer overeen.

Welk werk van P. de la Court door hem is gebruikt, kan ik zelfs niet

vermoeden. Over het „Woordenboek'' van Mr. Simon van Leeuwen, heb

ik daareven gesproken.

Maar Meyer heeft, volgens zijn eigen verklaring, niet alleen uit deze

bronnen geput: „Voorders, tot vergrootinge van het Eerste deel"" — de

„Woordenschat" bestaat uit drie delen, waarvan voor ons doel vooral het eerste

belang heeft, nl. de lijst Bastaardwoorden — „heb ik, gheduurende alle den

tijdt dat het in ^t licht gheweest is, de Bastaardtwoorden, welke mij in

't leezen ofte spreeken ghemoeteden, ofte van anderen meedeghedeeldt wierden,

naghezocht, en die 'ex niet in ghevonden wierden, oj) hunne behoorlike

stede, tusschen de voorighe, inghevlijdt". De steeds grotere omyang der

') Zie Meinsma, t. a. p. In de cataloj^us der Maatschappij van Letterkunde is liet

werkje van Hofman geciteerd als de Ie druk van Meveus „AVoordenscliat".
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elkander opvolgende drukken bewijst dat dit geen ijdele woorden zijn

geweest.

De grootste uitbreiding heeft .Mkyeii aan zijn werk gegeven in de druk

van IGtü'. Ik hel) nagegaan, voor de letters A— Ü, welke woorden in die

van IGtiD voorkomen, en in die van lüöü nog ontbreken. Het zijn:

abord, abstersif, abusit", acoepteiir, ai'cordal)cl , accretie, adjoiitcren , adju-

teiir, admolitie, adoptif, adorateur, adulteratie, allectueux , agiliteit

,

aleirre, allegucren, allougatie, allongereu , amiabiliteit, annonceren,

annoue, annumer.itie , aiummereren , aperitif, apoj)htegme, architrave,

arctc, arrauireron, arrivement , assassiu, assassinaat, assidiiitcil , atrociteit,

attentif, attristereu, avautageux, avoutuiirier, baricade, baricave, blasphe-

niatie, bonnet, cachette, cammeraet, canonneren, capiteel, categorisch,

charmeren, clause, commentateiir , comraixtie, commun, comparaisou,

compatriot, competentie, composeur, coniprobatic, comproberen, coinj)tant,

conooipieren , concordaat, condensatie, condenseren, condependent, con-

desccndentie, condiccren , coutident, confijt, conflagratie, contlagreren

,

conjunct, conjunctif, eonjurateur, connotatie, conquadratie', conquesteur

,

conscntcmeut , conspirateur , consulant, contiguiteit , contractie, correct,

corruptibel , courtage, cousinage, culpatie, debar([ueren , debauche, debor-

deren, debrouillereu , det'aroucheren , defatigeren, decapiteren, decollatie,

decolleren, decoratie, deditie, defavoriseren, deferentie, defiguratie, defi-

giireren , degasteren , degoutteren , delectabel , delicatesse , delicieux
,

deliörcn, deloyal, demembreren , denombreren, deplaisant, deplaisir,

deportatie, dejiressie, deprimeren, derideren, derisie, desanimeren , des-

tieren, desireus, desmeleren, desolatie, destachereu, destour, destour-

neren, desuniëren, delacheren, devanceren, dcvancier, diacony, dicteren,

dirtamateur, dittbrm, ditibnuiteit, diÖusie, diH'uus, diligentie, diniiuutif,

dislocatie, disreputatie, disrespect, dissimulateur, douaricre, doubleren.

Het is van belang deze lijst wat van nabij te beschouwen en na te gaan

in welke geest Meyer zijn werk uitbreidde. AVelke soort woorden nam hij op?

Onder de l\S genoemde zijn slechts 71' zeker Frans; als men zijn woorde-

lijst in zijn geheel neemt, dan is de verhouding eerder nog ongunstiger voor

die taal. Yooral treft ons dat er zo weinig woorden uit het dageliks leven

bij hem voorkomen. Het is daarom niet waarschijnlik dat hij uitsluitend

toevallig gehoorde of aangetroilen termen heeft opgenomen; integendeel^ als

men de druk van 1069 vergelijkt met de vorige, dan merkt men een streven

op om de woordfamilies voltallig te maken : conqicadratie wordt gemaakt

omdat naast cotiquadreren (in de druk van 1663 aanwezig) een substantief

moest komen, conquesteren (1663) roept in 1669 een couquesteur op. Ik

geloof dus dat hij wel degelik Franse en Latijnse woordeboeken heeft

gebruikt, en ons vertrouwen wordt daardoor wel enigszins geschokt.

Immers, het wordt nu twijfelachtig of de woorden die hij opneemt werkelik

hier in gebruik zijn geweest. Die ongelukkige neiging tot systematies op-

nemen treft ons vooral als wij zijn woordelijst vergelijken met die van

Kir.iAAN, bij wie dat streven in het geheel niet bestaat en wiens woorden

dus veel meer bewijskracht hebben ').

Maar overdrijven wij niet; de oorspronkelike lijst die Meyer uitwerkte,

was zonder twijfel niet zo „haudwerksmiiszig" gemaakt; daarenboven pleit

het voorkomen van bepaalde families van woorden bij Meyer toch zeker

"! Een typies voorbeeld van Mever's zucht tot kompleteren zijn inteniirente „verbied-

ster", dat op interdicent „verbieder" volgt, en inexisteren, dat van incxislent is gevormd.
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voor het bestaan van altans één of meer leden er van in het Ts^ederlauds van

zijn tijd, al zijn in werkelikheid die families er niet zo volledig vertegen-

woordigd geweest. Maar het zal zaak zijn de „Woordenschat'' met omzichtig-

heid te gebruiken.

Verhouding van de „Woordenschat'' tot de „Bloemhof".
Dat de werken van Koerbagh en Meyeu in een even nauwe betrekking

tot elkander staan als de twee schrijvers gedurende hun leven, blijkt uit de

volgende feiten.

Zij hebben verscheidene fouten gemeen: adheriteren „erven, erfbeuren"

(BI.) „erven, bijerven" (M.); vgl. Ofr. aheriter „faire héritier, mettre en

possession" — adunitie, Lat. adunatio, of nieuwe formatie van unitio
met ad; in het laatste geval dit woord te voegen bij de hieronder vermelde

nieuwgevormde woorden — appareren „bereiden" en „verschijnen", in één

artikel verenigd, evenals adoleren „reukofferen" (Lat. adolere) en „aanwassen"

(Lat. adolescere) — demanueren , Lat. demanare, — exhausie , Lat.

exhaustio. — Grammatistica 1. grammatica— 7iiassiveté \oox ynassiveteit—
sicaneur „moorder", sicanerie „moorderij", sicaneren „moorden"; zijn dit

cJiicanetir, -erie, -eren, met betekenisverandering door bijgedachte aan si ca,

sicarius?
Beide bevatten aualogiese vormen die men elders niet aantreft: ahorsie,

subst. van aborder — atreux. Er. atroce — parenteren
,
geabstraheerd uit

geparenteerd. Talrijk zijn de nieuwgevormde woorden die men alleen bij M.

en BI. vindt.

Maar wat vooral hun verwantschap bewijst, dat is de overeenstemming in

de interpretamenta en in de inrichting der verschillende artikelen : van ad-

voyeren en advoueren^ dissensie en dissentie worden twee afzonderlike hoofden

gemaakt; egaal komt in beide driemaal ^ooy [egaal, esgal, e([uaal). Maar ken-

merkend is vooral het woord antijk; daarnaast leest men, in beide, antijks,

en in beide worden twee betekenissen gegeven, nl. „oud" en „snaaks"; hoe

die laatste uitlegging is te verklaren, weet ik niet (Kiliaan geeft als tweede

betekenis summa arte f actus).

Staat het dus vast dat de een de ander heeft gebruikt, niet minder zeker

is het dat Koerbagh, niet Meyer, de navolger was: de jaartallen van hun

werken bewijzen het. Natuurlik kon Koerbagh de toevoegselen van Meyers

druk van 1669 nog niet benutten; en inderdaad, van de hierboven opge-

somde woorden komt geen enkel bij hem voor. Welke uitgave hij vóór zicli

had, is niet geheel zeker. Die van 1654 kende hij, blijkens het art. antijk,

dat toen voor het eerst door Meyer is opgenomen. Ook die van 1658;

want demanueren, ahorsie, exhausie, die toen in de „Woordenschat" kwamen,

treft men bij hem aan. Blijkens desidereren, coadjuteren, die in Meyers uit-

gave van 1663 een plaats kregen en die ook in de „Bloemhof" prijken, zou

Koerbagh ook deze hebben gekend. De moeielikheid is dat bij hem ont-

breekt dedommagement , dat ook in 1663 in de „Woordenschat" is opgenomen

en dat men dus bij hem zou verwachten. Is dit een onnauwkeurigheid van

Koerbagh? Ik zou het wel durven aannemen; want ook een woord als

defatigatie, dat in 1658 in de „Woordenschat" komt, mist men bij hem,

en agresseren, dat zelfs reeds bij Hofman is aan te treffen, zoekt men bij

hem te vergeefs.

Hij heeft evenwel niet uitsluitend de „Woordenschat" gebruikt; daar hij

zelf zijn bronnen niet noemt, moeten wij voor hem gaan zoeken. Ik begin
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met tK' woonlen op te schrijven die in de letters A— l) hij hem, en niet hij

Meyhr voorkomen '):

ahriküos, ml octo, achuoes, iielmoezeuier , allcetjiet , aeket , aekettcron , aj^mis

l)ci, aluiuhic, alferes , allcye, alose, altaar, amheloii , amys, amoreusc,

anuate, anticlotjial, autsoiiwe , apoiiit, arcion , arke, :ir:uosync, aroma,

arouilc, arrabel, arrcutemcut, arreutereu, arrestal)el , artichaiit , artijke,

artist, asperges, assaisine, assaisineur, assectatie, assijs, attenuatie, au-

bain, aiuliencier, augeren, aiixili, avant perse, avoeatie, bahocle, l)aliu,

balmkist, bakelaar, bakelaris, ballatVre , baleyden , baleye, balleys, ban-

diiin, baraterije, barbaeane, l)arbariseli, l)areke, bardasse, bartcren, basaen,

bastant, basteye, bedeguaerd , bedel, beben, bellier, bellue, beneticient,

bernagie, bevernaerd , bevernel, biket, bigame, bil (,, verzoekschrift"),

blasoeuen, bliter, brevet, bricole , bricoleren , brootse , Imggerey, biirat,

eaapen, eabo, eatl'aard , cagiaard, cahibasse, ealantcrijc , calibre, caliote,

ealmus, eapitulant, caprit'olie , eaptiuneule, carabijneren , earcereren,

cardebenediet, cardinaal , carene, carentene, careuten , carline, carrière,

eassijue, cassie tistule, catechisatie, catheylen, cautele, caviaar, celedonie,

cerote, ces, cessionant, chimist, coertier, collice, collo([uint, committi-

mus, comparuit, correptie, covenant, covent, crespe, crois, croiseren,

cureie, damasckeneren, damast, declinatoir, defendeur, deken, delegeerde,

dependentie, deuteronomiimi , done, dormter (sic leg.), ducaat, ducesse.

Ik voeg hierhij nog eenige woorden uit de andere letters

:

ticrilafanee, titemus, fredon (sic. leg.), gaiigierer, geule, glaatse, goticre,

grametse, grenaet (sic. leg.), guichet, jasmijn, jomay, joste, jiiglier, juys,

juyst, maraml, marglier, maroeue, mastin, melanse, melisse, mezane,

mithridaet, mordmaal, motsetse.

Vanwaar heeft hij deze woorden genomen? Zonder twijfel uit Kiliaan.

Dit blijkt hieruit dat de grote meerderiicid ervan bij Kiliaan zijn opge-

nomen, en daaronder zeer biezonderc (bijv. Jierllafanse , fijtemus, jucjlier,

motsetse, enz.). Trouwens, ook fouten heeft Koerbagh aau Kiliaan ontleend:

naast fuge heeft ook hij fuse (vgl. p. 11), baleye betekeut ook bij hem
„walvis". En orthografiese overeenkomsten vertonen de woorden bastel, dat

in juist dezelfde drie vormen is geciteerd als bij Kiliaan, nl. banlei/e,

basseye of pastei/e, en galearcl, waarnaast ook gaillard (zoals het bij Mkyer
staat) voorkomt. Ten slotte, alleen bij Kiliaan en bij Koerbagh tref ik

assaisi?ie „huurdoodslag" aan.

De woorden van A—D die wèl in de „Bloemhof", en noch bij Kiliaan

noch bij Meyer zijn te vinden, kan men op de volgende wijze groeperen:

1) Zeker Latijn zijn: ad octo, aroma, assectatie, augeren, auxili, avoeatie,

eaptiuneule.

2) I^tijn of Frans zijn: attenuatie, bellue, earcereren, cautele, consumatie,

correptie.

3) zeker Frans zijn: arrestabel, aubain, brevet, gotiere (dat hij ten on-

rechte identificeert met goture), carentene, ces, covenant, defendeur,

delegeerde. ^)

') Zie ook p. 12. Soms komt een woord van Koerbagh niet in IIkvrrs lijst van
bastaardwoorden, maar in die der kunstwoorden voor; in dat geval is het natuurlik

niet opgenomen. Evenmin die woorden die sleciits varianten zijn van termen die wèl

by M. staan, bijv. amortisatie, -eren (M. amortificalie , -eren), arnture n. arnvUure
(M). — Apoinl dat hij identificeert met apointement (zeker naar analogie van avance
n. avancei)ienl) is een ander woord.

) Carabijneren is een gewijzigde vorm van carabijncn dat bij Kii.iaan staat. Clmnisl

beschouwt hij als een var. van nlchimist.
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•i) uit andere talen: bil, caliber, caviaar.

5) bij ons gevormd: acketteren, autidotaal, arrabel, beneticiënt, cateclii-

satie , cessionant.

Zoals nieu ziet, zijn het bijua uict anders dan reclitstermeu die liij er bij

voegt. Alleen de woorden van groep 4 behoren tot een ander gebied, even-

als catechisatie. Hoewel men dus niet kan ontkennen dat ook Küeubagh zelf

woorden gezocht heeft, om zijn verzameling uit te breiden, is zijn aandeel

toch veel geringer dan dat van Meyer en van Kiliaan, en ook bij hem,

zoals bij Meyer, konstateren wij dat het niet in de eerste plaats woorden

uit het gewone leven waren die hij opnam.

Zijn betekenis ligt trouwens elders, nl. in de uitgebreide verklaring die

hij van theologiese en juridiese termen geeft. Zie bijv. mandem.ent , Falci-

disch , Atitichrist.

Taalvormen bij Meyer en Küerbagit. Tussen de orthografie van

beiden heerst grote overeenstemming; Meyer is misschien iets nauwkeuriger

(hij zet bijv. trema's op de uitgang -iëren , z\& abortiëreti
;
gebruikt akcenteu,

bijv. ahregé). Yoor de verhollandsing der Pranse orthografie is geen vaste

regel gevolgd : naast alternatif komt bij M. adjectijf voor (K. schrijft bijna

altijd ij , zelfs artijckel, zonder twijfel in navolging van Kiliaan); naast

personeel staat bij beiden jidel, muiud. Voor de afwisseling van o en ou

(bijv. torm.ent n. tourment in M., amoreus (BI.) u. amoureus (M.)) verwijs ik

naar de Klankleer. Nompareilje (BI.; M. heeft twm,parijl) is een poging om
de uitspraak van Pr. l mouillé weer te geven. Nog verdient vermelding dat

in trenchee, retrenchere7i M. een oudere Franse spelling heeft dan K., terwijl

deze laatste in orguilleus een oudere orthografie geeft dan M. [orgueilleux).

Bij beiden zijn dubbele vormen zeer talrijk.

1). Naast de Latijnse staat de Franse vorm (feroos n. farous, crudeel n.

cruel
,

possideren n. possederen, provoceren n. provoqueren, refricereu

n. refriqueren, specificeren n. specifiëren, vertueus n. virtueiis, enz. enz.).

Meyer schijnt nog zorgvuldiger dan Koerbagh. Zelfs van eeu Frans

woord als accomberen wordt Latijn gemaakt, nl. accumberen, evenals

naast surabondant een j^seudo-Latijnse vorm superabondant wordt ge-

plaatst, en naast rencontre een pseudo-Lat. rescoutre, naast egaal esgaal

,

naast estime extime. 2). Twee Latijnse orthografieën worden vermeld

:

adgrediereu en aggredieren. 3). Een Frans woord wordt verhollandst en

daarnaast een vorm in Franse orthografie geplaatst: ample naast ampel,

artichaut n. artischok (bij K.), luitenant n. lieutenant. Koerbagh citeert

zelfs naast Pr. joste, josteren de Italiaanse vormen giostre en giostreren

en naast caj)e Spaans cabo.

Terloops vermeld ik dat noodzakelike verwijzingen bij Meyer vaak achter-

wege zijn gebleven, terwijl zij wel staan in de „Bloemhof (zie aveutuur en

avontuur , apot'heelc en apteeJc, arsenal en arsenaal, asserateur en asseurateur).

De vorm attroce naast atreux komt bij Meyer zelfs niet voor. Restoir voor

restoor is omgekeerde schrijfwijze. Bij beiden vind ik de zonderlinge vorm

trevis voor tré'oes.

Verklaringen bij Meyer en K

o

erba gh. Volgens Meinsma (t. a.p.

blz. 297) „vindt men onmogelijke Hollandsche woorden als bij Meyer zoo

dikwijls voorkomen, bij Koerbagh slechts zelden \ Voor zover ik beider

verklaringen heb vergeleken, heb ik daarentegen een zeer grote overeen-

stemming tussen beiden opgemerkt; daar waar Koerbagh zich beperkt tot

het geven van één of meer termen — zonder uitvoerige verklaring —
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sU'mmen zij Jiurstal met dio v,ui ^^l:Y^.K overeen, nl is de volgorde soms

veranderd. Maar zeer vaak bevat de „Uloeinliof" uitweidingen, die aan dit

werk een zerr eigenaardig kachet geven; ik vermeldde reeds Kokiiuac.h's

rechtskjindige en tlieologiese betogen (want zo moet men sommige zijni-r ver-

klaringen noemen); ook in de botanie is hij zeer geleerd (zie aijrimoiiie).

Beiden houden veel van etymologiseren, en geven van een woord vaak de

oorspronkelike betekenis, ook al is die hier nooit bekend ge .veest (zie auleur,

ifiscti/ifircH , waarvan bij beiden, en adres, aggregeren^ applicatie, waarvan

bij KoKUHAiiU de etymologiese betekenis wordt opgegeven; de laatste citeert

dan het woord tweemaal in één artik(d). üok al hebbt-n do woorden in het

Latijn nooit de letterlike zin gehail, wordt deze toch vermeld (bijv. /////«^'////t',

coriiicuhiir). Letterlike vertalingen van Franse woorden vindt men bij eiüre-

ci'iirs, poedre de simpulhie. Soms wordt aan een verschil in spelling een

verschil in betekenis vastgehecht (bijv. assimnlereu , -atie naast assimileren

,

•at-ie, dat beiden geven; asperges naast aspergen , dat alleen bij Koerüagh te

vinden is).

Dit alles leert ons voorzichtigheid bij het gebruik van huu verklaringen.

Als wij, om een voorbeeld te nemen, onder apprucfie, naast „loopgraaf"

lezen „naderiug", dan is daarmede nog niet bewezeu dat het woord in deze

laatste betekenis werkelik is voorgekomcH '), en als Mevkr espaule ver-

taalt met „schouder, schouderhoek" (sic leg.), dan is het hoogst waarschijn-

lik dat alleen de laatste, techniese, betekenis hier heeft bestaan.

7. [31. van .Middellioven , Bronader der Woordoorspronkelijkheden, llot-

terdam, 1()97.

Een etvraologies woordeboek. vooral van kerkelike en jrodsdienstisre ter-

men, maar ook van andere, zowel inheemse als vreemde woorden. Er wor-

den slechts weinige, en wel zeer uitvoerig, behandeld: voor de kennis van

de hier gebruikte vreemde woorden aan het einde der 17''*= eeuw is het van

geen belang.]

8. Mff Til. Boey, Woordentolk of verklaring der voornaamste ovduitsche

en andere woorden in de Iiedenduagsche en aaloude RecJdspleginge voorkomende,

"s Graveuhage , 1773.

Zoals uit de titel blijkt is dit woordeboek uitsluitend gewijd aan rechts-

termen, en inderdaad bevat het hoogst zelden woorden uit een ander gebied,

en ook dan nog zijn zij met de rechtspraktijk in verband gebracht (zie

ftijinologie). Van termen die meer dan één betekenis hebben is alleen de

juridiese aangegeven (zie frigiditeit, manoir , rabatteeren, reiranchement

,

dat bij KoERBAGH als krijgsterm voorkomt).

Bronnen. Hij citeert meer dan eens Ménage (zie bijv. exoine), het

woordeboek van TuÉvoux (i. v. /laro), Kimaan (i. v. kureijt, poi/tieren)

,

doch heeft die voor zijn uitvoerige verklaringen weinig kunnen gebruiken.

Evenmin heeft hij er bij de samenstelling van zijn woordeboek veel nut

van gehad, daar de keus van op te nemen woorden be])aald werd door het

') Waarom Kokriucii van collire twee artikels maakt, lnirrijp ik niet; eveiiinin de

betekenis „hersenen" die hij aan cerebrijn toekent. Als hij nnjine met dijc verklaart,

vermoed ik dat dit een drukfout is voor dijr. Onder auhain kombineert hij ten onrechte

Fr. auhain en Fr. hanhati. Conlrei>oint in de zin van „contrescarpe" is van elders niet

bekend. Hoe tecce „afdaking' (BI. „afdankig") te verklaren is, weet ik niet.

Veihand. Koo. Akad. v. Welcnsch AW. Lellerk. N. M. Dl. VII. 2



18 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS

speciale doel dat hij ermede had. Meyeh noch Kükkbagh zijn, dunkt mij,

gebruikt; immers bij beiden komen rechtstermen voor die hij niet heeft op-

genomen [fAjuipollent , homologeren, interineren, enz.).

Taalvormen. De Franse woorden zijn op z'n Frans geschreven; een

enkele maal latiniseert hij ze {recredenüe , remonstrantie , revindicatie).

Woordeschat. Mag men aannemen dat alle woorden die hij noemt

werkelik zijn gebruikt op Hollands gebied? Zeker niet. Hij zegt zelf meer

dan eens uitdrukkelik dat een of ander door hem besproken woord in de

Frame wetgeving voorkomt. Kenmerkend is het artikel haro, waar wij lezen:

„hoe zeer dit tot onze Practijk niet behoort, zal het mogelijk sommige niet

onaangenaam zijn, daar van de uitlegging hier te vinden". Minder duidelik

drukt hij zich uit s. v. panage: „is een Eransch woord, men no&mi panage

Ie droit de paisson, of het regt van Beesten te weiden in een Bosch of ge-

meen Land of Weide dat men bij ons noemt weiden in of op de ge-

meente enz.'' En als wij een artikel lezen als main, waarbij worden geciteerd

maiuhour, main ferme., m. forte, m. garnie, m. levee, m. mise, m. morte,

m. souveraine , m. tiercé., dan is men gerechtigd te betwijfelen of deze alle

wel als overgenomen woorden zijn te beschouwen.

Ik heb dan ook geen zijner woorden opgenomen, welks bestaan ten on-

zent niet van elders werd bevestigd.

9. [Pf Weiland, Kunstwoordenhoek , 's Gravenhage, 1824.

Yan mijn oorspronkelik plan om dit werk ten behoeve mijner verzameling

te excerperen ben ik afgeweken, nadat ik de letters A en B had doorgezien.

Eigenlik had de titel „Kunstwoordenboek''' mij reeds moeten waarschuwen

:

er is daarin natuurlik in de eerste plaats sprake van woorden die, hoewel

voorkomende in een of andere schrijver of misschien een enkele maal in

het gesprek, toch aan de meerderheid der Nederlanders zo vreemd zijn dat

ze een verklaring nodig hebben : afdoender bewijs is niet te bedenken dat

die woorden dus nid tot de Nederlandse taalschat behoren. De ondervinding

heeft deze aprioristiese redenering bevestigd. Woorden als hainJjoche., affa-

meur toch zijn nooit hier in gebruik geweest. Niet dat er, ook bij Weiland,

geen ^voorden voorkomen die wèl zijn overgenomen, en die het dus van be-

lang zou zijn te leren kennen, maar het feit dat ze bij hem staan is geen

bewijs daarvan, en men zou toch voor elke term nog een andere autoriteit

moeten zoeken, hetzij in de literatuur, hetzij in de hedendaagse taal.

Daarom kwam het mij onnut voor hem een, aliijd zeer tijdrovende, studie

te wijden.

In het voorbijgaan enkele opmerkingen die ik gemaakt heb bij het bestu-

deren van de A en de B. Zeer talrijk zijn Italiaanse woorden {baliute, hasa-

w.ent, muziektermen, koopmanstermen enz.), zelfs als ook in het Erans het

korresponderende woord bestaat, bijv. affiueuza. Soms wordt de Eranse naast

de Italiaanse vorm vermeld alsof zij niets met elkaar te maken hadden (vgl.

balordo en halourd). Trouwens, ook adtiuiesceren staat naast acquiesceren zon-

der verwijzing. Streven naar volledigheid bij de opsomming van woorden

eener zelfde familie, zoals wij bij Meyee. en Koeubagh hebben opgemerkt,

ontbreekt evenmin bij Weiland (zie alterabel). Kurieus is de verklaring van

barhette als „brits"; blijkbaar is deze betekenis door W. gegeneraliseerd uit

coucher a la barbette.

Mijn algemene indruk is dat Weiland aan zijn werk niet de nodige zorg
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lu'oft l)estet*(l (hij klaajxt iii de InU'iding over een oogziekte die liem Iiiiiderde

hij het werken '. /.o wordt acri/olugi? , drukfout \ oor rt(y/;vyA>^/i", niet verljclenl,

terwijl twee bhid/.ijden veriler aci/rologl'- voorkomt, /ouder verwijzing en met

een afwijkende verkhiriiigj.

Hl If'oordeitlijsl van De Vrifs en Te Wiiikfl. '->

11. Xfdfrlauihf WourdeUj-ü van KollewUu €. S. , ZwoUe li)0;J.

1~. Grotlie^ Mechanische Technologie
.,
Gorkum, l>i7ü.

Mijn verdere bronnen zullen worden vermeld in Iloufdstnk II.

2*



HOOFDSTUK II.

DE WOOEDESCHAT.

I. Bepaling van de Woorüeschat,

Indien ergens^ dan is het bij het vaststellen van de lijst der uit een

vreemde taal overgenomen woorden nodig met Kenan overtuigd te zijn dat

„la certitude est une horrible manie". Anders loojDt men gevaar weldra

ontmoedigd te worden. Want het is nu eenmaal niet mogelik daarbij vaste

grenzen te trekken en volledigheid te bereiken : niets is wisselender dan het

gebruik van vreemde woorden, naar de persoon, de omgeving en de tijd.

Daarom zal bij een studie als die ik heb ondernomen, het te gebruiken

materiaal altijd op enigszins kunstmatige wijze moeten worden beperkt en

omschreven. Yolgeus welke regelen ik daarbij in het biezonder te werk ben

gegaan, zal hieronder worden medegedeeld. Maar eerst wil ik enige algemene

kwesties behandelen.

Hedendaagse en vroegere taali De beslissing van de vraag welke vreemde

woorden wèl en welke niet in een taal bestaan, is voor de levende taal veel

geraakkeliker dan voor een vroegere periode. Al zijn er ook vele hedendaagse

vreemde woorden waarvan de gebruikskring of zo nauw is dat het de vraag

is of zij wel tot de taal belioren, of zo vaag is omschreven dat hun burger-

recht door enkelen wèl door anderen niet zal worden erkend, toch is het

mosielik tot overeeustemraiuf? te «'eraken omtrent een zeker aantal termen

die, volgens aller oordeel, Nederlands zijn geworden: het algemeen taai-

gevoel stelt ons in staat ze te herkennen. Maar voor vroegere woorden laat

ons dat in de steek. Van een vreemd woord dat vroeger in Nederlandse

teksten voorkwam en nu in onbruik is geraakt, is niet altijd vast te stellen

dat het werkelik hier gebruikt is. Woordelijsten van bastaardwoorden in

vroegere tijd samengesteld moeten met omzichtigheid gebruikt worden, om
andere redenen nog dan in het vorige Hoofdstuk, naar aanleiding van som-

mige, zijn aangegeven. Hoeveel woorden die zij bevatten zijn niet anders dan

vreemde termen die men wil verklaren? Als men, ter kenschetsing van de

tegenwoordige bastaardwoorden in het Nederlands, Koenens „Verklarend

Handwoordenboek" gebruikte, zou men bijv. gevaar lopen dubloen voor een

nog heden ten dage bestaand woord te houden. Slechts dan is het vroegere

bestaan zeker, als het woord nog tans wordt gebruikt, of als het zich

aan het Nederlandse buigiugs- of vervoegingssysteem heeft aangepast (bijv.
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b^lf'rs, Jlji/fii /"''e"»), of als er sainciistfllinirfn en allcidiiiixiM» van voorkomen:

vanilaar het i»rote belaui,' oui deze laatste steeds in verbanil met de •'rond-

woorden te brengen. Kn ook al is het dan zeker dat een woord werkelik

hier in gehriiik is geweest, dan rest de grote moeielikheid om te weten

hoever het hier was doorgedrongen. Onderscheiding tussen bastaard- en

vreemde woorden is bijna niet te maken bij termen die alleen in een oudere

periode voorkwamen. Het enige dat men kan doen, is zeer voorzichtig te

zijn in de keus der bronnen. Men zal in het vervolg van dit llooi'dstuk zien

dat ik, naast de reeds vermelde woordelijsten, vooral brieven heb gebruikt:

en inderilaad zijn dat de enige geschreven teksten die de o]) een gegeven

ogenblik werkelik bestaande taal altans nabij trachten te komen: dat zij,

vooral vroeger, vaak in opgeschroefde, onnatuurlike taal werden geschreven,

is een feit dat men kan betreuren en waarmede ik rekening zal houden.

Ilct rezultaat van deze opmerkingen is: dat voor de beoordeling van de

invloed die de vreemde taal, blijkens de overgenomen woorden, heeft ge-

oefend, de tegenwoordige taal van overwegend belang is.

Fraus en andere vreemde lalen, Tan de uit het Frans oyergenomen

woorden is het nog nioeieliker een lijst yast te stellen dau van andere

vreemde teruien, omdat zeer vele zowel uit het Frans als uit het geschreven

Latijn kunnen komen. In mijn „Essai sur ([uelcfues groupes de mots

empruntés au Latin écrit" (Amsterdam, 1900) heb ik uitvoerig over dit puut

gehandeld, en heb er op gewezen dat 1. de vorm der overgenomen woorden

een vaste konkluzie omtrent hun oorsprong (Latijn of Frans?) niet altijd

toelaat; en dat i. onder de Latijns uitziende woorden vele voorkomen die

toch van Franse oorsjirong zijn of betekenissen liebben gekregen van het

overeenkomstige Franse woord (bijv. arke, hrooii); nadruk legde ik o]) de

ffrote uitbreiding die de latinisatie van Franse woorden in onze taal had

gekregen. Ik voeg hierbij tans een derde oorzaak van onzekerheid, nl. dat

ook het omgekeerde vaak voorkomt, dat woorden die in een niet-Fraus

irebied tresormd ziin, in een Frans kleed worden gestoken.

Dit feit is belangrijk voor de kenschetsing van de Franse invloed ten

onzent. Ik wil de gefrauciscerde woorden die mij onder de ogen zijn ge-

komen hier mededelen. Zoals men zal zien, betreft de francisering of de

plaats van het akcent of de vorm van het suffix; een enkele maal ook de

stainklinker.

1). Akcent, L'it het Latijn komen, niettegenstaande de Franse akcen-

tuatie, diakonie en pastorie; onder de vele door Mr.Yini geciteerde woorden

op -ie kunnen ook monodie en monowachie niet uit het Frans komen '). De
vele woorden op -ie die men, wegens hun akcent, geneigd zou zijn voor

Frans te houden {analogie, anarchie enz.) kunnen dus onmiddellik uit het

Latijn komen: zij kunnen ook direkt aan het Grieks zijn ontleend, of, als het

jonge woorden zijn, ook in een andere niet-Franse omgeving zijn gevormd (zo

bijv. de talrijke welenschappelike termen als a/if/iropologic, enz. enz.) Mocht ik

dus alle woorden op -ie voor ons verder onderzoek ongebruikt laten en niet in

') Ik acht waarschijnlijk dat M. deze woorden uitsprak met het akcent op -ie. Ge-

heel zeker is dit niet. Hvenmin als de Mitsi)raak van raslinuniii'. \>\\ Van hkn AVkhvk,

ablepsie en adqistc bij Wtii..\Nii; maar ook Mj de/.( n lijkt mij de Franse akceuluatiu

waarscbijnlik.
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onze lijsten opnemen? Ik ben daaryoor teruggedeinsd omdat het toch zeker

is dat, van die talrijke woorden op -ie, vele onmiddellik uit Frankrijk

komen. Men moge in liet vervolg echter omtrent de woorden op -ie enigszins

skeptics zijn.

Dat benefic (v. d. Weuve) op de laatste syllabe geakcentueerd was, is niet

zeker, maar waarschijnlik; vergelijk demoniac, dat Meyer ouder de (zeker

Franse) vorm demoniaak citeert, üaar ik echter geen andere gefranciseerde

woorden op -ick heb gevonden dan henefic, en dit bovendien alleen bij Yan
DEN Werve voorkomt, meen ik die op -ick voor zeker Frans te mogen

houden. In hetzelfde geval verkeren de woorden op -iem: alleen decime

vond ik, en dit slechts bij Yan den "Werve, als aan het Latijn ontleend,

en toch op z'n Frans geakcentueerd.

Ook omtrent de Griekse woorden op -loog (bijv. a?ialoog) en -graaf (bijv.

geograaf) zou men kunnen aarzelen, maar onder deze heb ik geen zeker

geval van francisering waargenomen. Dergelijke woorden beschouw ik dus als

door bemiddeling van het Frans overgenomen, al moet ik erkennen dat, met

name de internationale, v/etenschappelike termen, ook onmiddellik in een

niet-Franse omgeving, bijv. in Duitsland, gevormd kunnen zijn, naar analogie

van in het I'rans bestaande en op z'n Frans geakcentueerde woorden.

Hoe zeer de akcentuatie op de laatste syllabe bij ons gevoeld wordt als

kenmerk van vreemde afkomst in het algemeen, blijkt uit de uitspraak der

volgende Avoorden, uit de mond van het volk opgevangen: nwtur (gehoord

in Noordwijk), klozét (hierbij kan de analogie der talrijke woorden op -et in

het spel zijn), Ldhé (uitspraak van de eigennaam h'óhe, in de bescheiden

omgeying waarin deze schrijnwerker in den Haag woont). En misscliien zijn

op dezelfde wijze te verklaren de vormen fackeel voor fakkel., tremelle naast

tremel (bij dit laatste kan ook de Franse akcentuatie oorspronkelik zijn).

Terloops vermeld ik hier de akcentverplaatsing bij de werkwoorden op

eren., Lat. ere, zoals ahstrak eren., waarbij zij samenhangt met suffix verande-

ring, evenals bij de woorden op ent, teit en leur, die ik onder 2) bespreek.

2). Yerfransing van het suffix:

teur, Lat. tor: belhiteur, certateur, cogniteur, consertateur, conviciateur,

convicteur, servateur (v. d. W.); cavillateur, compoteur, expugnateur (M.)

trice, Lat. trix: compotrice (v. d. W.)

ent, Lat. ens, ant, Lat. ans: docent, consulent; inspicient (v. d. W.);

infretpient, intervenient , malevolent, potent ('M.); aquirent (W.)

teit, Lat. tas: graviditeit, carnaliteit (v. d. W.); innumerabiliteit, inexora-

biliteit, concinniteit (M.)

air, Lat. arius: calamair (M.)

oir, Lat. orius: cursoir (v. d. W.)

eiis, Lat. osus : desidieus (v. d. W.) ; oblivieux, opereux (M.)

eren, Lat. are, ere: biberen, resolveren (Kil.); decanteren, demanueren,

kaveren (M.)

3). Yerfransing van Latijnse klanken:
e, Lat. ae: inhereren, peniteren, precipitantie, precipiëren. prcdemnatie,

prediceren, preticiëreu, prefigureren
,
preses, presteren, preteriëren, enz.

a, Lat. en; consulant (M.) ; centimeter (vaak met a gesproken),

o, Lat. un: redondatie, redonderen (M.).

Ook deze gevallen leren dat men voorzichtig moet zijn met het trekken

van konkluzies uit de vorm van een woord omtrent zijn oorsprong. Ik heb

de volgende regels daarbij in acht genomen:
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1. /''«/• viu»r tor, flil voor ons, anf voor ans, ffH voor tas, ^-r^'// voor

aiuliTo Intiuitii'f-uiitriinireii. ' voor ae heb ik niet zoikUt meer als bewijs

van Franse oorsprong laten gelilen.

•1. Wèl (laarentegen de Franse vormen air voor arius, ulr voor orius,

eus voor osus, Ct voor en en ö voor u n.

])eze splitsing bernst op ile overweging tlat in de eerste groep francisering

zeer vaak is te bewij/en, en dat van de woorden welke met de snÜixen fi'H

,

teiiry ent gevormd worden, die welke nu uit de lijsten worden weggelaten,

teu ouzeut weinig versjjreid zijn: men sla een blik oj) de zo talrijke termen

op Uur, ieit bij Meyeu en Kokrbagh. De gefraneiseerde termen der tweede

groep zijn daarentegen eerder op gelijke lijn te stellen met geïsoleerde ver-

fransingen als anlemuraille voor anlemuralia, die geen algemene konkluzies

toelaten.

FrUQS eil Koinaaus. Een zeker aantal woorden zijn blijkens hun vorm

ontleend in een tijd ouder dan het begin der Franse letterkunde : die zullen

wij hier afzonderlik behandelen, omdat het mogelik is dat zij niet aan het

eigenlike Frans zijn ontleend. Zo zijn de hieronder vermelde woorden met

Germaans akcent (p. 24) blijkbaar op een andere wijze tot ons gekomen dan

de eigenlik F'ranse termen, waarschijnlik door aanraking met het gcs])roken

Latijn (vergelijk „Essai", p. lü). Of wel zulk een zeer vroeg overgenomen

woord kan uit een ander Eoraaans land afkomstig zijn. Dat ouder de hier

niet opgenomen woorden vele ook uit F'rankrijk kunnen komen, spreekt van

zelf, maar hun vorm is niet bewijskrachtig.

Romaans zijn

:

1). Wegens de „Umlauf'-vokaal die naast de oorsproukelikc klinker voor-

komt:
aarts 1 ') (erts 1, aers 1), l^om. arci, Ofr. arce.

kemp e 2 (campe 2) „kampioen", l{om. campio. Vgl. groep 2, en in de

Franse lijst kampioen. Atl. : kempen 1, kampen 1. De datum der zelt'st.

uw. mag dus vervroegd worden.

kevie 2 (kavie 2), Eom. cavia. Vgl. „Essai", p. 69.

Icie 1 (lei 2), „leek", Kom. laiju, Fr. lai. Als het woord uit het Frans

was overgenomen, zou liet bij ons *laai luiden,

maetse 2 (mache 1, metse 1), Hom. *mace (accus. marou). Vgl. gr. 2 en

prov. matz (.,Journal des Savants", 1903, p. 343). Atl. : luaetsen 1, met-

selen 2, metselaar 2, metsenaer 3, met><er 3, beiuaetsen 2, vermaetsen 2.

meester 1 (meister 1, mester 1), Hom. majister.

Mei 1 (Meide 3), l!om. Majii. Vgl. leie. All.: venneien.

meier 1 (maier 2, meider 2, meiere 1), IJom. major. Atl. : meieren 2.

meieraan 2, liom. majorana. Vgl. groep 3.

meierij (meierie 2), JJom. major ia.

park 1 (perk 2, paerc F), l'om. *parricu, Fr. pare. In de betekenis

„lustoord" is het later o])iiieuw overgenomen, uit liet Frans,

pens 2 (jjanse 2), IJom. *))aiitice, Fr. panse.
pepel 2 (pimpel 3) ,,kapel", Uom. papil i o.

zavelboom 3 Tsevelboom 3, sevcnboom 2), Uom. savina. Lat. sa!)ina.

Mi^.scliien ook: lemmet 2 (lemmen 2, lemmel 1, lenijjel 1, lemmer 2),

Uom. lamina, met sultixveranderingeu.

') Voor de verklaring der cijfers verwijs ik naar de paragraaf over de „Datum dir

Ontlening".
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Daarentegen is annunoiesse (Am. II, 381 1) zeker een fantasie-vorm.

2). Wegens ontlening in do vorm van de nominatief, hetgeen wijst op een

periode waarin de nominatief nog bestond in het Romaans („Essai", p. 40)

:

les (lessc 1, lexe 3), Eom. *lece, Lat. lectio.

kempe. Zie boven,

maetse. Zie boven,

paus (paves 1, paeus 3), Rom. *paves, Lat. papa. Vgl. „Essai", p. 131 n.

3). Wegens het Germaans akcent (vgl. „Essai", j). 10):

abt 1 (abet 3, abat 1, abot 1, abd 1, abbet 2), Rom. abbede, Lat.

abbatem.
arts (arsater 1, ersatre 1, arset 3, artset 3, artse 3), Rom. ar sater, Lat.

archiater. De t vóór s moet verklaard worden door Duitse invloed.

All. : ersateren 1. ersatrie 1, arsatrie 2, arcedie 1, arsediën 3, arsediere 2,

arsenie 3. Artsenij is uit het Duits overgenomen,

mei eraan. Zie boven,

pelgrim 1 (pelegrijm 1, pelgrijn 1, peelgrijn 1), Rom. pelegrinu, Lat.

peregrinus. Vgl. in de Franse lijst pellerijn.

pip (pippe 3, pipse 3), Rom. pepita, Lat. pituita.

preuve (provene 2, prove 2), Rom. pro ven da, Lat. pracbenda. Atl.:

prevenen 3, provenie 3.

proost 3 (proofst 1, provest 1), Rom. provestu, Lat. propositus.
Vgl. provoost onder de uit het Frans overgenomen woorden.

4). Wegens de proparoxytonale vorm '):

pi aden e 3 (planeboom 3, pladerboom, pledenerboom 3), Rom. pi ad ene,

Lat. platanus, Ofr. plan e. Het ,,Gloss. Ham.", citeert een vorm plaric.

Van de volgende woorden is de proparoxytonale vorm in het oudste Frans

niet onbekend : orgel 2 , dadel 1 ; zij zijn dus in de Franse lijst opgenomen.

Twijfelachtig is de plaats van balsem (balsame 1 , balseme 1 , balsamene 1)

,

dat uit Lat. balsamum kan worden afgeleid, of uit Rom. balseme,

of uit Ofr. balsme, met ontwikkeling van een svarabhaktivokaal. Zie

„Essai", p. 97 en 129.

5). Wegens de voor-Franse vokaalontwikkeling:

akelei 4 (acoleie 1, akeleie 3, acolie 3), Rom. aquileja. De laatst

geciteerde Nedl. vorm beantwoordt aan Fr. ancolie voor *acolie.

keraenade 1 (kimmenade 2, kamenade 1), Rom. ca miuada. Vgl. keme-

neie in de Woordelijst. , en gr. 6.

peinzen 1 (penzen 1, pensen 1), Rom. pensare.

6). Wegens de voor-Franse ontwikkeling van de konsonant:

bos (bosch 1, bossce 1, bussche 1, busch 1), Rom. boscu, Fr. bois.

mossel 1 (mosschel 1 , mussel 1 ), Rom. m o s c 1 e , Lat. m u s c u 1 a

,

Ofr. mos Ie. De vormen met enkele s zijn aan het Frans ontleend of altans

ontstaan door aanpassing aan het Frans,

pulver 1 (polver 1, polffer 3), Rom. pol vr e. Afl. : pulveren 1, pulweren 3.

abdis (abbedesse 1, abdisse 3), Rom. abbedesse, Ofr. abeesse,

Fr. abbesse. Zie „Essai", p. 103.

abdij (abedie 1, abdie 1), Rom. abbedia, Lat. abbatia, Ofr. abeïe.

Vgl. abbie in de Franse lijst,

kemenade 1. Zie boven,

pedercelle 3, ,,peterselie", Rom. pedrecelle, Lat. petroselinum. Zie

„Essai", p. 67.

*) Zie G. Paris, T.es plus anciena mots (Vemprunt (in Journal des Srivants^ 1900,

p. 18 en vlgg.
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j)e(loricr 1 (pcdorioro 3\ „kntapult", Kom. |)C(lricTC, Fr. pi-iricic.

veinzon 1 (voizen 1, veuï^oii 1, tinsen 2), Ifoin- fenzre, hit. finii:cre.

Misscliien behoren in ileze groep ronreideu (iliit onder is dun coiireicu),

en liuupreide i^niaar verj^elijk llfst. lil), evenals jjodai^ie (Fr. i)ea<i:e)

dat éénmaal voorkomt. Onzeker zijn ook e a dijn 2 (Lat. eatinus?) en

rude 2 (naust niit, dat uit het Latyn komt).

Het Frans in Bel.sië. Een andere moeieliklieid bij de bepaling van do

woordescliat dor nit lu>t Frans overgenonuMi woorden, is dat er daaronder

zijn die uitsluitend in België in gebruik zijn geweest, en dat het niet dan

zeer zelden niogelik is deze aan te wijzen.

Ik beïïin met enkele te noemen waarvan het zeker is:

1. Omdat zij in het Frans alleen bij lielgiese schrijvers voorkomen:

In Du C.vxge: bonetlant 2 (s. v. puer), monstrans 2 (V, 511), plebaan 3.

In GüUEFUov: avcntronc 2, fermcntuit 2 („gruittol"), kanonesije 3 (s.

V. canesie), eontraventeur 4, orillion 3, pomeie 3 („com-

püte van appelen"), postulaatgulden 2 ,
provianderen 4,

reces 2 („pauze, verlof"), sourrente 2, tamboer 1

(naast tabor; het oudste voorbeeld van de vorm met

»i is uit Henegouwen).

In Gkanug-voxagf.: ketluwe 2.

In het Livre des

Mestiers: titsau 2.

In de konversatieproe-

ven gednikt D. War.
I, 233: mespele (Fr. nèfle), prume (Fr. prune), rosin (Fr. raisin).

!Met meer of minder zekerheid mag men ook veronderstellen dat de vol-

gende woorden speciaal in België zijn gebruikt: biief/e 2, haahur 2, kalvijn \'

,

kave 2, constavelie 1 (in twee betekenissen die in het Frans onbekend zijn),

confergarde 3, cors 2 (s. v. /corps), mail/ie 2, praterie \, prefer 1, re/uus 2

(„wat men ter zijde legt"), rondeel 2 („toren").

Dat wij slechts zo zelden in staat zijn de Belgiese oorsprong vast te

stellen, komt hiervan dat het Frans in België nog slechts weinig is onder-

zocht. Ik spreek hier van de niet-uitsluitend gewestelike taal; over de Franse

dialekten in België hebben wij o. a. de woordenboeken van Remacle en

Grandgagnage '). Evenwel voor ons is belangrijker de meer algemene taal

die zich ook in België langzamerhand heeft gevormd; de genoemde patois-

woordeljoeken helpen ons weinig bij de bepaling van de oorsi)rong van onzekere

woorden. Die algemene taal, die men het „Belgics-Frans" zou kunnen noemen,

is nog zo goed als niet gekodificeerd. Op het kongres te Luik van 190.5 heeft

de heer (jistave Cohi:n' een mededeling er over gedaan („Le Parier beige"),

waaruit ik het volgende aanhaal : „On constate en Belgique a coté des

dialectes flamands et des dialectes wallons Fexistence dun francais parlé par

des gens (jui souvent ignorent totalement Tun et l'autre patois. C'est ce

francais spécial qui ])résente toute une série de vocables qui lui sont pro])res

et certaines particularites j)honéti(|ues, mür])holi)gi(jues et syntaxiciues, (|ue

1'on peut appeler Ie „parier beige"... Ne .><erait-il pas jjIus exact de dirc

„les parlers belges'", car il y a des termes jiropres aux Bruxelloisj aux

') In dit jaar zal de eerste aflevering verschijnen van hot "Waals Woordeboek dat

de Sociélé liéijeoisc de littrrature wnllonnc sedert laug voorbereidt.
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Nauiurois, aux Moiitois parlant francais ? Saus doute, inais on peut cepen-

tlant distiiiguer saus peiue une laugue commune".

De Heer Colien koustateert iu liet ,,13elgies-Prans" een neiging tot archaïs-

men en germanismen. Men zou hier bij kunnen voegen dat het in syntaxis

van de Franse lagere spreektaal veel minder verschilt dan van de hogere

spreektaal; natuurlik, immers er is in België noch een toonaangevende kring,

noch een invloedrijke letterkunde; dat het „parier beige" vaak archaïes lijl<t,

staat daarmede in verband ').

Wat de germanismen betreft, daarvan kan men kurieuse staaltjes lezen in

de serie romans die LÉopold Couhouble in Brussel, onder de rijke burger-

stand, laat spelen ^); hij laat zijn personen hun eigen taal spreken, en heeft

bovendien in een brochure, „Notre Langue", de eigenaardigheden van die

taal bijeengezet. Enkele voorbeelden : Q.u'est-ce gue c'est potir un ? („wat is

dat er voor een?''), il joue sur sa putte („hij speelt op zijn poot"), il y a

un couvert trop court („er is een couvert te kort"), vous êtes de nouveau

guérl („ge zijt weer beter"), facheie (Pr. fdcliée, met de y die ook Neder-

landers als zij Frans spreken na é inlassen), enz. enz. De boeken van

CüuiiouBLE zijn een pendant van De Yreese's magistraal werk „Gallicis-

men in het Zuidnederlandsch" (Gent, 1899). Gekombineerd, stellen zij de

verhouding van het Frans tot het Nederlands in België in het helderste

licht •').

Wanneer wij nu door de familie Kaeckebroeck en hun vrienden horen

gebruiken vigilante, ordinaire (voor „niet-gedistingeerd''), perron (Fr. quai)^

ruse (Ned. ruzie), woorden die ook wij bezigen in diezelfde betekenis, dan

lijkt het ons natuurlik waarschijnliker dat deze België, en niet Nederland

tot vaderland hebben. En dan mogen wij in principe veronderstellen dat dat

met meer Franse woorden die, wel bij ons, maar niet in Frankrijk voorkomen,

het geval is, ook al bevatten de schaarse Frans-Belgiese teksten ze niet. Wij

zullen later (zie Hoofdst. VII) vele, naar het schijnt, bij ons uit Franse

elementen gevormde woorden aanwijzen; hoevele daarvan zullen in België

ontstaan zijn! Nemen wij de rubriek van substantiva postverbalia; bij de

Kaeckebroecks is gebruikelik 2tne haise voor „een kus'^; men ziet dat ook

daar dit procédé wordt toegepast.

Vlaams en HollandSt Dat, wegens de late vorming ener speciaal Noord-

Nederlandse schrijftaal, aan de te behandelen woordeschat ]ioodzakelik homo-

geniteit moest ontbreken, heb ik reeds elders vermeld *). Wel is waar zijn

Noord-Nederlandse teksten niet zeldzaam, vooral in de 15" eeuw. Doch de

taal ervan is nog niet afzonderlik behandeld geworden. En vooral, de vraag

in hoeverre hun taal een Koine vertegenwoordigt die één is met het Vlaams,

is, voor zover ik weet, nog niet beantwoord. Het zou mij te ver hebben

^) Zie mijn artikel over „Spreektaal en Schrijftaal in Frankrijk" in Taal en helleren^

XIV, en dat over „Franse spreektaal buiten Frankrijk" in T. en L., XVI.
*) Het zijn: La Familie Kaeckebroeck, Paulinc Plalbrood, Les Cadels de Brabant

en les Noces d'or de M. et Mme Van Poppel, alle uitgegeven door Paul Lacomblez te

Brussel.

') De nauwe verbinding van Frans en Nederlands in België wordt als bet ware

gesymboliseerd in fiske, filleke, door de Kaeckebroecks gebruikt voor „zoontje,

dochtertje".

*) Essai, p. 8.
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tjovocnl iiiilini ik mij op ilit t»TR'in had bciri'ven. Zoals im-ii in dit INioldsluk

(|)ar:ii,'ruat* ovrr de „Schrijltaar'') zal zien, heb ik hij de keii/.e der hehaiulelde

selirijvers rekening gehouden niet de streek waar zij thuis horen, en ook op

enkele punten de Franse woorden in Noord-Nederland in de ^liddeleeuwen

geseiieiden van de Vlaamse; maar een doorlopende splitsing te maken lussen

Vlaams en Hollands was mij onniogelik.

Zwitsers-Frans en Hollands. Ik vond twee werkwoorden die bij ons

gebruikt worden in dezelt'do betekenis als in Zwitserland, n\. Jix/ireu („strak

aanzien"') en »i-'»iorist'ren („van buiten leren"). liet Frans kent die beteke-

nissen niet. Zie Pi.ud'hux, „Parlons fraueais", p. 10 en l(i. Vgl. hieronder

Hoofdstuk IV, waarin vau fixeren een andere uiogelike verklaring wordt

vermeld.

Ziehier uu de regel die ik gevolgd heb bij het opnemen der woorden:

1. Ter kenschetsing van de woordeschaf en van de klankleer heb ik niet

gebruikt: a. de zeker aan het Latijn ontleende woorden; h. de Komaause

woonlen; c. de woorden die ook uit een andere taal dan het Frans kunnen

zijn overgenomen; d. de aan het Frans ontleende woorden die in de teksten

slechts eenmaal voorkomen, en waarvan het waarschijnlik is dat dit niet aan

een toeval is te wijten. Het behoeft geen betoog dat tussen het slechts één-

maal en het meer dan ééns, al is het maar tweemaal, vooral in verschillende

teksten, voorkomen een groot verschil bestaat; de waarborg dat het werkelik

in gebruik is geweest, is in het tweede geval veel groter; immers de inoge-

likheid dat het bezigen ervan een fantasie van slechts één persoon o]) één

ogenblik zou zijn, is dan uitgesloten; e. de woorden die in de Middeleeuwen

niet, en tegenwoordig alleen in het Ylaams voorkomen.

i. In de woordelijst zijn ook woorden waarvan de etymologie niet vast-

staat, opgenomen.

II. Wijzen van onti^ening.

Men zou verkeerd doen de invloed, door het Frans geoefend, af te meten

uitsluitend naar het aantal der overgenomen woorden. AVant vooreerst kan

hetzelfde woord meermalen zijn ontleend, in de tweede plaats kan de ont-

lening gedeeltelik zijn, d. i. een woord kan slechts in een bepaalde funktie

of een bepaalde betekenis zijn overgenomen, ten derde kan een Frans woord

of een Franse uitdrukking hier vertaald voorkomen, en eindelik vinden wij

bij ons niet zelden ])seudo-Franse vormen en uitdrukkingen die, al berusten

zij op een verkeerd begrijpen of kennen van het Frans, toch kenmerkend zijn

voor de invloed die dit heeft geoefend. Aan elk dezer gevallen wijd ik een

afzondcrlike paragraaf.

Dubbele ontlening. T. De ene vorm is ouder dan de andere.
Een vreenul woord begint met telkens opnieuw te worden overgenomen;
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eerst wanneer dit vaak genoeg is geschied, begint het deel uit te maken
van de taalschat van het volk dat overneemt. Het is dus jiatuurlik dat een

woord onder meer dan één vorm voorkomt, tot het tijdsti]) dat het vaste

voet heeft gekregen in de vreemde taal. Dit is een der oorzaken van liet

feit dat in de Middeleeuwen de woorden zoveel verschillende vormen hebben;

andere oorzaken zal ik vermelden aan het einde van de Klank- en Vormleer.

Het tijdstip waarop het M'oord zich vastzet is verschillend; indien dit vroeg

geschiedt, zal het woord daarna steeds onder de oude vorm blijven bestaan,

zoals bijv. feest, heest; indien later, dan zal het woord in de teksten meer

dan één vorm vertonen, zoals bijv. aranje 2 [oranje 3), assijs 1 [aksijns 4),

plomheie 1 [plommee 2), relief 1 [releef 3, relief 4), vitalie 1 [oiktualie !•),

en dan zal het tegenwoordig onder de jongste van al die vormen voorkomen.

Men zij daarbij oj) zijn hoede voor verschillen die slechts orthogralies zijn;

bijv. enqueste 3 {enquête 4), crespe 3 [krip. 4), overgenomen in een tijd toen

s voor konsonant reeds verstomd was, en die niet als eigenlike doubletten

beschouwd kunnen worden, tenzij — hetgeen mogelik is — de vormen met

* ontleend zijn aan de geschreven taal (zie hieronder, groep III) en de * hier

indertijd werkelik is uitgesproken. Twijfel bestaat hieromtrent voor vele

woorden; ik noem nog jmis 3 naast ju 4, waarin de uitspraak van j {i/ of

zTj en van s onzeker is ').

Belangrijk is het feit der dubbele ontlening vooral wanneer twee vormen

van hetzelfde woord beide in de hedendaagse taal voorkomen, zoals

bureau naast bureel (zie Hoofdstuk III, onder i-), dobbelen n. verdubbelen,

kraal n. koraal, stroop n. siroop, enz.

Het verschil in datum kan — doch behoeft niet — samen te gaan met

het feit dat:

II. üe dubbele vormen aan verschillende dialekten zijn

ontleend. Zo \s feie 1 naast _/(?ö 4, een voorbeeld zowel van groep I als

van groep II, evenals chirurgijn 4 naast cirurgiin 2, en dat zal wel meestal

het geval zijn, maar natuurlik bestaat de mogelikheid dat een Avoord, onge-

veer in dezelfde tijd, o]) twee verschillende punten uit Frans taalgebied is

overgenomen: zo komt, in de eerste periode, uaast jeniever jenewer voor-).

III. De ene vorm is ontleend aan de Franse spreektaal,

de andere aan de Franse schrijftaal. De scheiding tussen deze

beide is alleen mogelik als de behandeling der klanken ons daartoe in staat

stelt, wanneer nl. één der vormen met de Franse uitspraak, de andere met

de Franse schrijfwijze overeenkomt. Die scheiding behoort dus in de klank-

leer thuis: zij alleen kan bewijzen dat renvooi een „geleerd" woord is, daar

het eerst in de 4^ periode voorkomt en toch met en en ooi wordt uitge-

sproken, dat biljart uit de schrijftaal en boulevard, brancard aan de spreek-

taal zijn ontleend, dat pensionaire uit de levende taal is overgenomen (wegens

') Het is eigenlik overbodig te vermelden dat woorden die in het Frans donWetten

zijn, voor ons geheel verschillende woorden zijn geweest, bijv. respect en respijt-^ de

gelijke oorsprong van zulke woorden heeft alleen belang voor de studie van het Frans.

Evenmin hebben voor ons onderzoek belang dubbelvormen waarvan de een uit het

gesproken Latijn, de ander uit het Frans is overgenomen, zoals elpe (ndier) en olifant,

dichten en dicteren, kangel en kaneel, lauwer en laurier, prij en prooi, vijg en figue,

vorm en form, vrucht en fruit.

*) Ik verwijs naar mijn studie Les mots diulecluux du frangais en ncerlandais, ia

Hoiiianiu, XXX, 65,
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(Ie uitspraak <''\ terwijl pfiisiouaat (met en) altans do invloi'il der geschrivcn

taal heeft oiuiertjjaan.

Ziedaar drie gevallen die zich kunnen voordoen. Do vraag is of, ter

vasti^telliug vaii de woordeschat, de versehillende vormen van het woord als

écu en hetzelfde woord ujooten worden beschouwd. J)at hangt, dunkt uiij,af

van de betekenis. Zo het vormverschil niet samenvalt met een verschil in

betekenis, dan beschouw ik het woord, in zijn verschilleiule vormen, als écu

en hetzelfde. Zo niet, dan moeten zij worden bt'handeld als de woorden die

met meer dan écu betekenis zijn overgenomen, en waaraan een afzouderlike

rubriek van dubbele ontlening moet worden gewijd:

\\ . Een woord komt b ij ons in twee of meer betekenissen
voor. Naast woorden als sujet, dat slechts in écu der talrijke Franse bete-

kenissen voorkomt, en waarover men zie p. 80, zijn er die bij ons ver-

scheidene betekenissen hebben. Zo beduidt rivier in de Middeleeuwen zowel

„oever, jachtgebied" als „stroom, beek". Indien deze verschillende beteke-

nissen zich ten onzent ontwikkeld hebbeu, laten wij ze hier buiten bespreking

en verwijzen naar Hoofdstuk Tl. \\ ij houden ons hier slechts bezig met het

geval dat ook het Franse woord die betekenissen heeft. Dan moet men onder-

scheiden. Als tussen de verschillende betekenissen een sterk chronologies

verschil bestaat, dan heeft men met een dubbele ontlening te doen, bijv.

eskader („afdeling soldateu" en „afdeling oorlogschepen"), marine („strand"

en „oorlogsvloot"), boekei („])unt van het schild" en „krul"). Ook wanneer

in de verschillende betekenissen het woord tot twee geheel verschillende

milieux behoort: terras („stoep*^) eu terras („tras"). Ziehier enige woorden

die ik als tweemaal ontleend beschouw:

dej)êc]ie *), draperie, eskader, garnizoen, humeur, kapitein, karak-

ter, convenance, korset, kostuum, liberaal, maarschalk, marine,

marmot, mat, minister, mode, park (vgl. p. 23), parlement, pre-

sent, punt, regiment, talent, terras, timher.

Dit zijn de gevallen waarin van dubbele ontlening sprake kan zijn. Indien

een Frans woord bij ons twee of meer vormen vertoont die door Nederlandse

dialektiese verschillen zijn te verklaren, of waarvan één de latinisatie is van

het Franse woord, dan heeft dat met de ontlening niets te maken: dat zijn

Nederlandse verschijnselen.

üedeellelikc OUtleuiug. I. liet woord komt slechts in een vaste
uitdrukking voor:

akces vragen i, aktueel belang 1-, sonder dcfaut 2, a devisc 1, ekla-

tant sukses 4, exorbitante prijs -i, bi e.vprosse 2, epoque maken 1,

fabuleuze prijs 4, de sla fatigercn 4, sonder feinde 2, tot sijn grei :?,

prompte bediening 4, zonder redres 4, voor de sekuritcit 4,

een violente pijn 4.

Zie andere voorbeelden in Hoofdstuk V. Al deze termen hebben in het

Frans, niet eeu uitgebreidere betekenis — want dan zou men voor de over-

genomen woorden niet van een „gedeeltelike' ontlening mogen spreken, in

verband met het daarover naar aanleiding der ,,dubl)ele" ontlening gezegde —
maar kunnen ook met andere woorden verbonden worden dan in het Neder-

lands liet geval is.

') In de lijsten van HoofiUtak II worden vonrtaan gespatieoril gedrukt ilc woorden
en aitdrukkingcn die nog bestaan (zie p. 'M).
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Wij raken liier aan een voor de ontlening in het algemeen zeer belangrijke

kwestie. Immers elk vreemd woord is liier voor het eerst binnengekomen in

een zin^ dus in een bepaald verband, m. a. w. elke ontlening begint mot

„gedeeltelik''' te zijn. tn de meeste gevallen wordt hetzelfde woord spoedig

daarop of tegelijkertijd in een -ander verband gebruikt; het zou belangrijk

zijn te weten hoe elk woord is binnengekomen; vooral yoor adjektiva die

uitteraard een vaag begrip uitdrukken dat eerst door het substantivum waarbij

het wordt gebruikt nauwer wordt omschreven. Om de groepering die wij zo

straks gaan ondernemen, afdoend te maken, zou het nodig zijn voor elk

woord deze kwestie te onderzoeken. Men gevoelt dat dit in de praktijk zeer

zelden mogelik is, daar wij van zo goed als geen enkel woord weten waar

en wanneer het voor het eerst is gebruikt. Ik kom in het vervolg van dit

Hoofdstuk hierop terug.

In deze paragraaf behoort thuis het gebruik van een uitheems synoniem

naast het eigen woord. Ik heb indertijd enige van deze verbindingen bijeen-

gezet, die ik had gevonden in de Mnl. vertaling van de „Pèlerinage de la

vie humaine"", en heb toen gewezen op soortgelijke kombinaties in het Frans ').

Ik vermeld er hier nog enige; men zal zien dat zij niet uitsluitend in de

Middeleeuwen voorkomen:

Stoke: covent ende voorwaerde, pauwelioene ende ghetelde ^).

Hikleg.

:

ghepeyns ende ghedachte.

Mandev.

:

amijs of lief, discorde ende onvrede, calengieren ende

winnen, pays ende vrede, pliisolomie of aensicht.

Enq.

:

diminueren ende verminderen, schattingen ende contributie,

violencie ende craclit.

Coornliert: blamen ende verwijten, overste ende capitein.

17^ eeuw: gesproken ende gecoinmuniceert (M. v. lleigersbercli),

vaillandise ende dapperheit (in een besluit der O. I. Comp.).

IS"^' en 19^ eeuw: overtuigd en geconvinceert
,
goed en honorabel, bewaring

en maintien, obligeant en vriendelijk, uiterste plaisir

en grootste genoegen, goede en soliede, temerair en

ongegrond (alle bij Corn. v. Lennep).

Men zou het aantal voorbeelden gemakkelik kunnen vermeerderen. Dat wij

hier niet met een uitsluitend litterair verschijnsel te doen hebben, bewijzen

de nog tans levende verbindingen md en van gener waarde, part noch deel

Jiehben ^). Trouwens ook elders treft men zulke verbindingen aan in de

spreektaal. Zo, in het Retoromaans, kombinaties van inheemse woorden met

hun Zwitserduits synoniem : Fer etel e nez [ntïle] nüiz), Zei e Kifer '').

Tn al deze gevallen hebben wij te doen met „gedeeltelike" ontlening, daar

het gebruik van het vreemde woord samenhangt met de inheemse term.

IL Het P ranse woord komt hier slechts in één betekenis
voor. Dit is natuurlik zeer vaak het geval: elke ontlening betreft slechts

één bepaald woord in één bepaalde betekenis. Toch is het van belang het

feit te vermelden; het leert ons dat niet elk woord gelijke bewijskracht heeft

voor de Franse invloed.

') rijdschrift voor Nederl. Taal- en Letlevk., XXIII, 25.

*) Of zijn dit verschillende soorten van „tenten"?

^) Misschien is dial. parlot {perlot) „aandeel", een samenstelling van part en lot

(Eng. part nor lol). Vergelijk nog faliekant verkeerd.

") Brandstetter, Das Schweizerdeulsche Lehngut im Romontschen (Luzern , 1905),

p. 82.
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Ik noem enige voorlieeldeii:

ad vfitoreii i, a k kom piii^iicrcn I . a p |> o itorou t, figiiriTcii L exiic »'

,

('iigaijoiiuMit t. flatteren 4, torlVit 1, i^ct-ULcai^eord l, koiii-

panjon I, malaise I, ma ik eren I, notcri'ii I, proiiiciiadi' I,

sujet i.

Ziehier enkele woorden die bij ons uitsluitend in fi^uutlike zin voorkomen:

brouilleren l, reiiresseren 3, j)ikereu l, pointe I, pousseren (,

saillant 4, skahreus 4.

111. Het woord komt slcciits in een l)e])aalde t'unktie voor.

Ook hier geldt hetgeen wij iu de vorige ])aragr:iaf hebbeu gezegd. Ik bepaal

mij er toe de twee gevallen die zich voordoen op te noemen:

1

.

Fa'U a il j e k t i v u m wordt alleen j) r e d i k a t i e 1' gebruikt

:

fakultatief 4, fatigant 4, grotesk 4, instructief 3, reciproke 6,

2. Een werkwoord is sleehts iu een bepaalde vorm opgenomen:

gealieert 2, gebigarreert 2, gebordert 1, geborneerd 4, gebruseert 1 ,
ge-

fuereeit 1, gemangiert 1, gemureert 2, geplankiert 1, getcrmcnd 2 ').

Als „gedeeltelike"" ontlening mag niet besehouwd worden het gebruik van

Franse prefixen en suHixen in verbinding met Mederlandse woorden. Immers

dat gebruik is veeleer het gevolg van een langdurige volledige ontlening

van Franse atleidiugeu eu samenstellingen met die suffixen en pretixeu. Zie

Hoofdstuk IV.

Vertaliug. T. Het Franse woord is vertaald ^). Met gemeen-

zelt'st.uw. komt dit zelden voor. Ik noem: dorper, hoofs, lutcrdrank {clareil),

verlrucktn („verhalen", Fr. retraire) ^). Andere voorbeelden bij Te AVinkel,

„Gesehichte der Niederlandischen Sprache -'\ p. 909. Voorbeelden van samen-

gestelde woorden of woordgroe])en waarvan beide delen vertaald zijn, vindt

men bij Veküam „Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal", p. 202,

Ik merk op dat daarbij het adjektivum onverbogen aan het substantivum

wordt gevoegd, waaruit blijkt dat die groepen bij de ontlening eerder als

samenstelling gevoeld zijn: grootvader, schoondochter, schoonzoon, volmacht enz.

A aker komt vertaling voor bij eigennamen: van Fransen die zich in

Nederland hebbeu gevestigd is niet zelden de naam letterlik oversrezet. Uit

de „CoUection des fiches de FEglise wallonne de Leide'' haal ik de volgende

voorbeelden aan

:

de Groot (Fr. Ic Grand; iu 169U werd gedoopt een kind van Pierre ie

Lièvre en Elisabeth Ie Grand; in 1702, een ander kind, en dan heten

zij Pieter Liever en Lijsbetli de Groot), van Heyde (de Eruvère), Clayu

(I'etit; in 1640 huwt hij onder de naam Petit, in 1650, in de akte van

begrafenis zijner vrouw, noemt hij zich Clayn), de Coninck (Ie Uoy), de

Moor (Ie Noir), Paard (Cheval), Ridder (Clievalier; in 1710 huwt hij

onder de naam Ridder; toch zijn de kinderen nog als Chevalier gedoopt).

') Het is onzeker of fjeproeft een Nederl. deelwoord is van jiroeveii, dan wel het

Franse prove vertegenwoordigt. In het algemeen kan, ook al komt het werkwoord tevens

in andere vormen voor, d<>ze of gene vorm speciaal zijn overgenomen. De betekenis van
fjoi»oeft en zijn gebruik als adjektivum geelt aan de tweede onderstelling enige waar-

schijnlikheid.

') Vergelijk over dit verschijnsel: Kleinpaul, Das I-rctnUwort ini Dcutschen (Samm],
Güschen), p. 148; Biiandstkttkii, /. /.

, p. 27.

) Keel (Fr. rjneule) is een vertaling op de klank af. Purelmocr is een voorbeeld

van vertaling uit het Latijn.
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de Rijk (Ie Riclie), Schrijvers (Scribe), Stout (Hardy), Yerkinderen (Len-

faut), van der Wijnjierse (Lestordeur), Willems (Giiillaume) ').

IT. Yan een samengesteld woord is één lid vertaald. Voor-

beeld: granaatappel. Dit spreekt van zelf bij samenstellingen waarvan één lid

een eigennaam is, bijv. Goulardwater. Kenmerkender zijn:

1. de vertaling vau een stamwoord met behoud van het vreemde pre-

of suffix:

konterboer (in Gron.), contreborg-he 3, contrebrief 3, contreseg-liel 3, refris-

scliinge (in een scheepsjournaal van de 17^ eeuw); lioerier 1, jodcrie 2,

spaeiennier 3 („pionnier"), tegelerie 2 tichelrie 2. Ygl. Hoofdstuk YII.

3. van het suffix. Zie Hoofdstuk IV. Als onderdeel van deze groep be-

schouw ik deelwoorden als (jescliakeerd 1, i?iteffreren(l é, vernoieri (Ro.,^22ö).

3. van het prefix. Zie Hoofdstuk IV.

4. van het adjektief, bijv. koog/i-ba illiu 2, lioogh—conter 3. Vermel-

ding verdient de verkeerde vertaling, op de klank af, van cJiaude pisse in

keilde pisse (Kil. Plantijm).

5. van een der samenstellende substantiva, bijv. manckepied 3 [cloche-

pied) 2).

III. Een Franse uitdrukking is geheel of ge deel tel ik ver-

taald. Vgl. Veudam en Te YV^inkel, t. a. p. Het is uiterst moeielik hierbij

vaste grond onder de voeten te houden. Prof. Buandsïateu heeft voor het

Duits enige vertaliugen van deze soort opgesomd ^), maar zeker is dat niet

alle door hem vermelde uitdrukkingen werkelik vertalingen zijn, zo bijv.

was kast dn? (voor wat sckeelt uf), Einfiiiss 'dijen anf in plaats van in, enz.

Ik heb deze groep van woorden niet verder uitgewerkt, vooreerst omdat het

mij vooralsnog onmogelik lijkt methodies te bepalen welke uitdrukkingen

als vertalingen 7-ijn te beschouwen, en verder omdat ik in dit boek de

Pranse „woorden"' in het Nederlands behandel ^).

Pseudo-FrailS. Een enkele maal treffen wij bij ons Franse woorden en

uitdrukkingen aan die in het Frans of anders zijn of een andere betekenis

hebben of onbekend zijn.

Voor een deel zijn het zonder twijfel Belgicismen, voor een ander deel

zijn zij misschien uit de oudere of uit de lagere Franse spreektaal afkomstig;

nog andere zijn te verklaren uit de kontaminatie van een Franse en een

Nederlandse uitdrukking; sommige zijn, oorspi'onkelik altans, foutieve na-

volgingen van het Frans. En zeer enkele zijn er die niet anders dan hier

kunnen zijn gevormd of in België.

') Op gedeeltelike vertaling berust Langepee (Longuespee), terwijl Lastdrager op de

klank af is vertaald uit Porlelanse.

^) Franck citeert hansop, „hansworst", dat „overeenkomt met Jean Potage'"; ik

weet niet of hij daarbij denkt aan een vertaling; trouwens die betekenis van liansop is

mij onbekend. Jlansop „nachtjapon", dat Francic ermee identificeert, kan een geheel

ander woord zijn (zie de Woordelijst).

") In Herrigs Archiv , XLIII (1868). Zie ook P. A. Lange, Ueber den Einflusx des

Französisrhen auf die Deutsche Sprache im 17 und 18 7/(^, in Uppsalsey i Bomansk

Filologie liUagnade Prof. P. A. Geijer^'d Ap7-il, 1901.

") Voor de kuriositeit vermeld ik de volgende niet-twijfelachtige gallicismen; in

„Sara Burgerhart": geduld nemen., won geld — in „Majoor Frans": de zaak is loens,

een soldaat van fortuin^ kon passeeren voor een goed diner.
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Ik 7.1't hier bijoen ilic welke ik heb aangetrotreu

:

Matolot (Fr. ninoticr; iii IVankrijk noemt mon iiijitelot jonü:onshoe(lcn met

bietlo nuulcii); l'a rfo reej :i c h t (Kr. lialtiie; ook in Duitsland is liet

woonl in i:;ebriiik ') ; Troisiiuie of troisirmcs picces, bijv. inJ. v.

Lknnei>'s ,,Levensbeschrijvin>,' van D. J. v.vn Lknnei'", I, 42 (Fr. calceon);

Tronkeborse (Fr. eoiij)e-büui-se).

Chai)eau bas sj)elen (Fr. faire iles courbettes; vgl. parier eb. a t|(j.);

Ie ma ml a faire nemen (kontaminatie vau Fr. faire son atl'aire a (|(j.

en Ned. ienuuul onder handen nemen); Ce n'est j)as jurer ^ros (Fr.

cela ne prouve pas grand' chose); In de kon tra mine zijn (beursterm;

fig. in de zin van Fr. être toujoui's d'un avis contraire); Coüte qui
co ut e (Fr. coute que coutc : naar analogie van Arrive (jui plante, Kien

(jui vaille. etc.?); Avoir une oreille en campagne (Fr. être a l'af-

fut ; vgl. Ned. een oor op de klink hebben en Fr. avoir l'esprit en eam-

jiagne, ..met zijn geest werkz;iam zijn"); Prendre de mauvaise part
(Fr. p. en m.p); Een kaartje pousseren (Fr. déposer sa carte); Zich

gerekommandeerd houden (^Fr. se recommander
,
gekombiiieerd met

zich aanbevolen houden); Rendez-vous spelen (Fr. rendre Ie coeur) ^).

UI. Datum van Ontlening.

Het is van het hoogste belang te bepalen op welk tijdstip een woord is over-

genomen. Maar dat is meestal zeer moeielik. Het enige middel dat ons ten

dienste staat, is na te gaan wanneer het voor het eerst in een geschreven

tekst voorkomt, doch dat is slechts een datum „ante cjucm"', en wie weet

hoeveel vroeger het reeds in de spreektaal is overgenomen? Een datum

„post quem' is zo goed als nooit aan te geven. Ik noem de twee woorden

waarvan ik in staat beu de datum „post quem'" bij benadering vast te stellen.

Als Maerlanï („Nat. BI.", III, 2115) zegt: „een gal hetet in Walslant",

dan weten wij dus dat gaai toen nog niet in Vlaanderen werd gebruikt;

door een vriendelike mededeling van Prof. Verdam kwam mij de volgende

') Kleinpaul, 1. 1., p. 107.

') Een meer individueel karakter hebben de volgende uitdrukkingen, die men daarum
misschien wel als fouten kan beschouwen; ik vond ze in de werken die men later

geciteerd zal vinden

:

Sara Burgerliart: zij affeclccrden zich dat zij geënchanteerd tvaren, op elkaar

choiiueren
,
par bouche, de robe de chambre eener cotelelte, chatnpignone de forlune,

menngeri'ti o»i naar de kerk te fjaan.

Cornelis van Lennep: een gedistingeerde dag, zich préleeren aan zijn plicht.

Majoor Frans: zijn middelen zijn geanligiieerd, boelpredicatie en action, iemand
consigneren aan zijn kamerdienaar, executeur des hautes ouvres vnn een familicvec'.e

,

Iracassericn en reciprociteilen, represailles sans trèves ni merci, zijn bezitting utiti-

scren, ik word gebousculeerd van den een naar den ander^ dames die met freule M.
hebhen geconverseerd („omgegaan"), zij was au dépourvu , gij treft haar au dépourvu

,

zij hebhen haar die nonchalance gereciproceerd, de cavalicrc, waar aloës vegeteerden

(wat kannen die anders doen?), in gêne leven (Fr. dans la gêne), malicieuse despoot,

een invitatie du bout des lèvres, lingeries (plur.), vlechten in het haar arrangeren

,

zijn zaken in de ka-it arrangeren (voor „rangeren"), médisanres sociales (voor ,de la

société''), c^cst d refaire („dat kan hersteld worden"), er moest gebesogneerd worden

,

iemand declineeren in de publieke opinie, enz.

Het spreekt vanzelf dat in de lijsten van deze pseudo-Franse woorden geen melding

zal worden gemaakt; het was voldoende ze hier te vermelden.

Verband. Kon. Akad. v. Wetensrh Afd f^tterk N. R. Dl. VII. 3
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plaats onder de ogen, („Con. Somme'", 210): „...begeerte van hoocheden,

dat glienen propereu name en hevet in duutsche; in clergye hetet ambici";

toen was ambitie dus nog niet gewoon bij ons.

Wij kunnen niet hoger opklimmen dau tot de IS'^eeuw; teksten van \66v die

tijd zijn niet tot ons gekomen; wij zijn dus in eeji veel slechtere kuuditie

dan het Hoogduits '). Dat er reeds veel vroeger door ons is ontleend, blijkt

uit het feit dat vele woorden in Duitsland door bemiddeling van Vlaanderen

zijn gekomen '^), en vooral hieruit dat reeds in de oudste periode bij ons

nieuwe formaties op ac/e-, ier enz. voorkomen (zie Hoofdstuk VII); hoeveel

Franse woorden op age ^ ier moeten in die tijd hier dus reeds hebben bestaan!

Wèl schijnen sommige fonetiese eigenaardigheden der ontleende woorden

erop te wijzen dat de grote meerderheid eerst in de \'l^ eeuw is over-

genomen; kenmerkend is in dat opzicht hetgeen ons de behandeling van l

Vüór konsonant leert (zie Hoofdstuk III).

Hoe onzeker de datumsbepaling is, blijkt uit een woord als boe^i, dat

eerst laat bij ons voorkomt, en toch blijkens zijn dialektiese vorm reeds veel

vroeger moet zijn overgenomen. En misschien mag men datzelfde veronder-

stellen van de volgende woorden, die voor het eerst bij Meyer, Koeubagh
of BoEY worden aangetroffen, en die toch in het Erans niet later dan de

Middeleeuwen of de 16^ eeuw zijn voorgekomen:

M. K. : amoderatie, decretatie, enfreinte, equanim, esactioneren, e.x:orbiteren,

expedientie , expresseren, fatigabel, favoriseur, üantie, flagitieux, formoir,

garboille
,

generabel, grammatist, hamiceurs, illiberaliteit, iminaturiteit

,

impartibel , imploiabel , importabel , inculpabel , iiulemneren , indispoost

,

infrangibel , ingenerabel, insolventie, irrelevant, cautionaris, k ol 1 e k t e r e n,

luctueux, malcontentement, massivete, mechanicq (,,ambachtsman"), meli-

orament, molest, mondatie , negatoir, nationaal, ordoyeeren, permissif,

precesseur
,

predifinieren
,

precognitie
,

prelegaat , refresclieren , regulair

,

retractabel, roboratie, sustenu, testifieren.

M. : defiguratie , erroneus
,
grandesse , immondiciteit , impulseur , intitulatie

,

logicaal, pardounement, recuperabel, relevabel, surpreneur, tedieus, trans-

porteur.

K. : goture.

B. : liebergement.

Te veel waarde wil ik aan deze woorden niet hechten; het feit dat zij

uitsluitend in bastaardwoordelijsten voorkomen, zou zelfs doen vermoeden

dat de schrijvers ze uit oude woordeboeken heb-ben gehaald. Maar koUelcleren

en sudemi altans bestaan nog ^).

') Zie de voortreiFelike studie van H. Palandeü
,
Ber Franz. Einfluss auf die dcul-

schc Spyadie ini 12 Jlil. (in Mómoiresi de la Sociéld ticopliilologique a Helsimjfors, III, 77).

') Palander, p. 90.

') Hoe weinig men uit liet eerste verschijnen van een woord in geschreven teksten

kan opmaken, blijkt hieruit dat enige Franse woorden in Nederlandse teksten vroeger

voorkomen dan in Franse; toch moeten ze natuurlik in Frankrijk hebben bestaan op

het tijdstip der ontlening. Ik heb de volgende opgetekend, waarbij ik de Franse datums-

bepalingen van de „Dictionnaire général" of van Littré gebruikte: hrunclle2 ^hnjfell

^

diamaroen 1, dracjanl 1, harpoen 1^ graveel (de ziekte) 1 ,/»j«?^c 2, cac/a,s 2 ,
raw)oos2

(Mnl. in 1347, Fr. in 1387), librarie 1, medecijn („dokter") 1, pairones 2 (Mnl. 1439,

Fr. IGc e.), scermetsieren 1 (Velth., 5, 13, 20, Fr. escarmoucher) , laks 2. Onzeker

zijn banketeren 2, dat ook bij ons, onafhankelik van het Frans, kan zijn gevormd,

buggle 2, dat aan het Latijn (bugula) kan zijn ontleend, balote 2, waarvan de afleiding,

en hrusc 2, waarvan de betekenis onzeker is. il en vergelijke een analoge onderzoeking
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Ik heb m-int'rml zo goeil ab het ging de ontloeiule woorden te moeten dateren,

en hel) ze d:i:ironi voorzien van een der eijl'ers 1

—

I, die elk een hejiaalih'

periode uit de gesehiedenis van het Nederhinds aangeven '). llrl eerste en

tweede tijdvak omvatten de Middeleeuwen; het eerste gaat van het begin

onzer litteratuur tot ± l'oHÓ; het is de tijd van Mai:iilant en van de ver-

taling der Franse richlerromans ; het tweede, van ± 1325 tot l.JOÜ, is rijk

aan werken van didaktiese en stiehtelike aard, aan rekeningen van de Graven

en van steden, en aan wetensehappelike boeken. De -'3' ])eriode heb ik gesteld

van 15(10—-IfiüO; zij wordt gesloten door het AYoordeboek van Khjaan.

Alle woorden die ua 1600 ziju binnengekomen heb ik tot de !•= periode

gerekend.

Men ziet dat de vier tijdvakken zeer ongelijk van duur zijn: met name

is het derde zeer kort; wij zullen hiermede rekening hebben te houden bij

het vergelijken van het aantal woorden dat in de verschillende perioden is

binnengekomen.

IV. Grokpering der overgenomen woorden.

Met de hiervolgende groepering van de overgenomen woorden stel ik mij

ten doel , voor de lezer een overzicht daarvan gemakkelik te maken en een

antwoord te zoeken o]) de vraag: hoe heelt het l'rans invloed op onze taal

geoet'enil r op welke punten van het maatscliappelik en partikulier leven is

een vreemd woord in£redron2;en ?

Mijn uitgangspunt is geweest dat, hoe persoonliker het begrip is dat door

het vreemde woord wordt uitgedrukt, des te krachtiger het bewijs is dat het

levert van Franse invloed ten onzent. De lijn die ik bij de groepering heb

te volgen, is dus aangewezen. Ik begiu met afzonderlik te behandelen de

woorden voor Wetenschap en voor Kunst, die uitteraard een internatio-

naal karakter hebben, en bovendien slechts in een bejierkte kring worden

gebruikt. Daarna onderscheid ik twee hoofdgroepen: De mens in het
openbaar leven en De mens iii zijn partikulier bestaan. Het

komt mij voor dat tussen deze rubrieken een scherpe afscheiding bestaat, en

dat zij, ter kenschetsing van de invloed van Frankrijk op Nederland, uit

elkander moeten worden gehouden. Doch de groep Openbaar leven kan

niet als één geheel worden beschouwd : naast woorden die een zuiver ofliciëel

karakter hebben en vaak buiten het dageliks leveu omgaan — woorden voor

rechtspraak bijv. — staan er die nauwer zijn verbonden met het gewone
bestaan van de mens. Vandaar dat ik de tweede hoofd groej) onderscheid

in twee groe])en: De mens als staatsburger en De mens in de
maatschappij; de eerste heeft een kollektievcr karakter dan de tweede,

waardoor de overgang wordt gevormd naar de Derde Hoofdgroej), die het

individu betreft. Later zal blijken op welke wijze ik mijn groepering verder

meen te moeten uitwerken.

van Bf.hrkns in het Zcilsrhr. f. frz. S,,r. n. IJl., XXIII (1901), 2^ deel, p. 145, over
woorden die in Duitse woordeboeken van 1596— 1795 voorkomen en ouder zijn dan de
Dirl. gen. opgeeft.

') De indelinir die ik hier voorstel, wijkt op één punt af van die welke ik in mijn

pEssai" (zie aldaar, p. 28j had aangenomen; de 2'- periode nl. liep daar tot 14.')U.

3*
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Het voordeel van deze inrichting is dat wij onze kring hoe hinger zo

nauwer nomen : wij naderen lioe langer zo meer tot het intieme leven van de

mens , en daardoor zullen de gegroepeerde woorden van lioe langer zo meer be-

tekenis worden voor de Franse invloed. Terwijl de woorden der eerste afdeling

en voor een deel ook die der tweede, Yoorwerpen en begrippen aanduiden die

hier eerst onbekend waren en, overgenomen, hun vreemde naam hebben mee-

gebracht, komen wij langzamerhand tot begrippen die algemeen menselik zijn

en waarvan het dus veel merkwaardiger is dat zij hier door vreemde termen

zijn aangeduid: hoe gewoner, alledaagser het begrip is, uitgedrukt dooreen

vreemd woord, des te kenmerkender is het; ,dat plezier een Frans woord is,

bewijst oneindig veel meer dan een of andere geleerde term. Voor uitingen

van het innerlik bestaan zou het juist natuurlik zijn dat het eigen woord

zich opdrong, niet het vreemde.

Een volledige groepering van alle termen die in mijn verzameling van

Franse woorden zijn opgenomen, was onmogelik om twee redenen. Vooreerst

kan men niet altijd bepalen welke betekenisschakering een niet meer bestaand

woord had (bijv. empescheren bij Kiliaan, contraineren bij Meyer). Eu dan,

er zijn termen van zulk een uitgebreide betekenis dat zij zich nergens laten

inlijven. Van de laatste soort woorden heb ik een afzonderlike lijst gemaakt

(Vierde Hoofdgroep), de eerste heb ik hier eenvoudig weggelaten.

Naar aanleiding van elke groep zal ik aangeven welke gevolgtrekkingen

men er m. i. uit kan maken. Anderen halen er misschien meer uit; in elk

geval vinden zij dan het materiaal vóór zich. De bedoeling van mijn werk

brengt trouwens niet mede dat ik uitvoeriger in dit gedeelte word; mijn

oogmerk was niet een beschavingsgeschiedenis van het Nederlandse volk te

geven — want dat zou dit hoofdstuk worden als ik alle gegevens die de

lijsten mij aan de hand doen wilde benutten ').

Ik zal in elke groe]) en ondergroep een scheiding maken tussen de vier

tijdvakken volgens welke ik de woorden heb onderscheiden; op die wijze

zullen wij ook de evolutie van de Franse invloed kunnen konstateren. Ik

meen evenwel dat het niet overbodig is er tegen te waarschuwen dat men
uit de talrijkheid van de woorden der l-*^ of jongste periode te spoedig kon-

kluzies trekt, niet alleen omdat die meer dan drie eeuwen omvat (zie pag. 35)

maar ook omdat wij natuurlik van dit tijdvak, waarin de tegenwoordige tijd

is begrepen, de meeste woorden kennen.

De woorden zijn, als zij nog bestaan, opgegeven in hun tegenwoordige

vorm (bijv eyiquéte 2, hoewel men in de %^ periode nog eiKpieste schreef);

zij zijn vermeld in de betekenis —- of betekenissen — die zij uit Frankrijk

hebben medegebracht. De nog bestaande zijn gespaticerd gedrukt.

En ten slotte mag ik er wel op wijzen dat ik voor een groepering als

deze geen voorbeeld heb gehad, zodat het waarschijnlik is dat ik mij,

hoezeer ik mij beijverd heb nauwkeurig te zijn, aan enige onjuistheden in

de groepering heb schiddig gemaakt die, hoop ik, de welwillende lezer wel

zal willen verbeteren.

') Zie Verdam, Uit de Geschiedenis der Nedcrlandsche Taal, Hoofdstuk XIII,

„Invloed van andere talen op het Nederlandsch".



PK a\üoi;l)1',s(-'II \r. 37

i^|!:k«ti<: iioofu«;iioi:i>.

Wetenschai' ex Kunst.

Om lu't overzicht te vcrgiMuakkclikcii wil ik boiiiiiiicn iiu-t iii hii-zoiKliMlirdcn

ineilc to (Icleii np welke wijze ik de i;n)te hoevei'llu'iti woorden die belrekkiiitr

hebben oj) Kunst en Wetenschaj), heb ingedeeld.

A. Wetensrhaj).

Algemeen.

AVijsbegeertc.

Godsdienstwetenschap.

Pbiloloirie.

AVoorden die door de Geschiedenis Jiier hekend /.ijii licwonlen.

Sociale AVetenscha]).

Yerbori^en AVctenscliappen.

AVai)cnkunde.

Aardrijkskunde.

AViskundc.

Natuurkunde.

Scheikunde.

Sterrckunde en Meteorologie.

Dierkunde.

Aliremeen.

Vreemde dieren.

Plantkunde.

Algemeen.

Vreemde planten.

Delfstofkunde.

Geneeskunde.

Algemeen.

Ziekten.

Oj)eraties.

Instrumenten.

Geneesmiddelen.

Algemeen.

Geneeskrachtige planten.

B. Kunst.

Algemeen.

]5ouwkunst.

IJeeldhouw-, Schilder- en Tekenkunst.

Fotografie.

Kleuren.

Toneel.

.'Vlgemeen.

Opvoering.

.\kteur3.

Letteren.

Algemeen.

Genres.

Stijl.

Verskunst.
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Woorden die door de Letterkunde zijn binnengekomen.

Muziek.

Algemeen.

Noten.

Zang.

Muziekstukken.

Instrumenten.

A. Weteuscliap.

Algemeen: disputioen 1, klerk 1.

postille 3.

analyse 4, brocliure 4, brouillon 4-, encyklopedie 4,

f o n d a m e n t e e 1 4 , f r a gm e n t a r i e s 4 , g r a f i e s 4 , hypo-
these 3, klassifioatie 4, kollektie 4, kon stater en 4,

kontrovers 4, kritiek 4, kritiseren 4, kuriositeit 4,

polemies 4, populariseren 4, jjrojektie 4, referaat 4,

synthese 4, sommiteit 4, terminologie 4, univer-
seel 4.

Wijsbegeerte: filosofie 1, filosofien 1, filosoof 1, logicien 1, logike 1,

proeve 1.

idee 2, poncture 2.

arguwacie 3, reëel 3.

abstraheren 4, alternatief 4, determinisme 4, dog-
matiek 4, doktrinair 4, essentieel 4, filosoferen 4,

generaliseren 4, ideaal 4, idealiseren 4, individu 4,

individualiseren 4, individualiteit 4, inherentie4,
inkonselvAvent 4, inkonsekwentie 4, incorporeel 4,

integrerend 4, kategorie 4, concomitancie 4 , k o n s e-

kwent 4, konsekwentie 4, contingent 4, kwintessens 4,

logicaal 4, maxime 4, methode 4, objektiviteit 4, perti-

nentie 4, psychologie 4, psychologies 4, realiteit 4,

refutabel 4, scholastiek 4, sophistiseren 4, subjektivi-
teit 4, sabtiliseren 4, supernatureel 4, theorie 4.

Godsdienst- matrilogie 1, theologie 1.

wetenschap: theologijn 2.

exegese 4, ethiek 4, hermeneutiek 4, homiletiek 4.

r h i 1 o 1 o g i e : glosen 1 ,
gramarie 1 ,

graraarien 1 , croniste 2, letter ], syl-

labe 1, translateren 1.

gloseren 2, kroniek 2, paragraaf 2, perkament 2 , rubri-

ceren 2, rubriek 2.

kollationeren 3, stileren 3.

akcentueren 4, alfabeties 4, amphibologie 4, ana-

chronisme 4, analogie 4, ana logies 4, analoog 4,

anthologie 4, apologie 4, apostrofe 4, archeolo-
gie 4, archeologies 4, archeoloog 4, bibliografie 4,

bibl iogra fies 4, biografie 4, biografies 4, cedille 4,

dccifreren 4 , d i k t i o n a i r e 4 , elucidatie 4, emenderen 4,

etymologie 4, faktitief 4, filologie 4, filologies 4,

filoloog 4, fonetiek 4, gallicisme 4, gutturaal 4,

hiëroglief 4, chrestomatie 4, chronologie 4, chro-
nologies 4, klassiek 4, compeudieus 4 , k u r s i e f 4

,

labiaal 4, latiuisme4, lexikograaf 4, lexikografie 4,

lexikografies 4, lineair 4, linguïst 4, linguïstiek 4,

linguïsties 4, nianuskript 4, mythologie 4, mono-
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grafii' 4, morfoloirie 4, n:is;iiil 4 (adj.). nasaal t

(subst.), ncologie 4, neol o-r isme I, n ii in i siua t i e k I,

orthoirrtif ie 4, orthoirruf les 4, pa h'Oi,'raa f 4, paleo-

grafie I, pa leograf ics 4, j)atois 4, periode I,

resumé 4. synoniem 4, synonimiek 4, syntakties 4,

V o ka l)u 1 a i re 4.

Woorden die auü:iire l, Avalois 1, eenatiier 1, (lrai,'oen 1, ijraal 1, i; r i f-

«ioor de (icsfliie- fioen 1, legioen 1, patrij:> l, ])otentaat 1, Itoinein 1,

denis liier bekend Sarrasijn 1, Saturel 1, spadoen 1, tempelier 1.

zijn genorden. legende 2.

geuniëenl 3, gens 3, gouvernante 3, inquisiteur 3, konkordaat o,

ligue 3, merceuicr 3, vandoosc 3.

ambroos 4, anibrozijn 4, baceliantc 4, barbaar 4, barrikade4,
]J ui ga rij e 4, cykloop 4, duc 4, ducesse 4, druïde 1-. felo-

nie 4, feodaal 4, feniks 4, gekonfedcreerden 4, guillo-

tine 4, horde 4, Hongarije 4, Hugenoot 1, imperialist I,

kalifaat 4 , k a s t e 4 , Kommune 4 , kohort 4 , lab y r i u t 4
,

legitimist 4, libertijn 4, mytliics 4, najade 4, nihilist 4,

pair 4, paladijn 4, prefekt 4, presbytcriaal 1-, puritein 4,

razzia 4, réfugié 4, sanskulottc 4, sarkofaag 4, satelliet 4,

sepulcre 4, serafijn 4, sultan 4, suzereiu 4, talisman 4,

tiërceren 4, troubadour 4, viceroy 4, vicomte 4, zoeaaf 4.

Sociale nativiteit 3.

Wetenschap: ekonomie 4, ekonomist 4, ekonoom 4, mortaliteit 4,

statistiek 4, statisties 4, tontiue 4, utilitair 4.

^' e r b o r g e n

Wetenschap: gyromantie 4,lioroskoop \- , chiromaneie 4.

AVapenkunde: baar 1, bastoen 1, in bellonc 1, devies 1, faas 1, gekarteelt 1,

rampant 1 , si no j)el 1.

blazoen 3, blazoeneren 2, ermine 2, gcaliërt 2, gedanteerd 2,

gefreteleert 2 ,
quarteleeren 2 , sabel 2 , sautoir 2

.

geule 3.

genealogie 4, genealogies 4, heraldiek 4 (subst.)

,

heraldiek (adj.) , h e r a 1 d i e s 4 , 1 a m b e 1 4.

Aard rijks- braes St. Joris 1, Ermijn 1, falisc 1, goettre 1, Monjou 1, mon-

kunde: taenge 1, Moor 1, Moriaan 1, oriënt 1, pelager 1.

kaart 2, katarakt 2, spelonk 2, torrent 2.

baai 3, kanton 3, klimaat 3.

alluviaal 4, antipoden 4, a nt h ropo logie 4, antliro-

pologies 4, archipel 4, boekanier 4, boniet 4, cykloon 1,

ethnograaf 4, ethnografie 4, Florence 4, fossiel 4,

geograaf 4, geografie 4, geologie 4, geoloog 4,

globe 4, gondelier 4, grot 4, hydrografie 4, hydro-
grafies 4, kannibaal 4, configuratie 4, kontinentaal i,

kornak 4, kosmopoliet 4, kreool 4, Levant 4,

mistral 4, negerij 4, nomade 4, oceaan 4, orogra-

fie 4, orografics 4, paleontologie 4, pigmee 4,

piramide 4, polygamie 4, prairie 4, ras 4, serail 4,

ska 1 peren 4, tatoeëren 4, to pograf ie 4, topograf ies 4,

tropies 4, Turijn 4, vul kan ies 4.

Wisk unde '): pu n t 1 , som 1 , triangel 1.

ari-metike 2, dubbel 2, kwart 2.

') Vergelijk de rabriek „Getallen" onder „Handel".
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cijfer 3.

akkolade 4, algebraïes 4, defalcatie 4, deviseur 4,

differentiaal 4, exponent 4, equivalentie 4, elimi-

neren 4, faktor 4, formule 4, fraktie 4, g-oniome-
trie 4, horizontaal 4, integraal 4, koëf

f

icirnt 4,

kubiek 4, quotiënt 4, metriek 4 (adj.), nul 4,

parabool 4, ])arallel 4, projekteren 4, rezul-

tante 4 , r o m b o ï d a a 1 4 , symmetrie 4 , s y mm e-

tries 4, stereometrie 4, triangulair 4, trigono-

metrie 4.

Natuurkunde: akkumulator 4, akoustiek 4, akousties 4, cylin-

dries 4, densiteit 4, dynamies 4, excentries 4,

elasticiteit 4, elastiek 4, elasties 4, el ektricien 4,

elektriciteit 4, elektries 4, emergentie 4, galva-

nies 4, liermeties 4, hydraulika 4, in dissol u bil i-

teit 4, calcinatie 4, caleur 4, kalorie 4, capillair 4,

commistie 4, koncentries 4, kondensator 4, con-
caviteit 4, kristallisatie 4, lens 4, massiveteit 4

,

mechanisme 4, mikroskoop 4, mikroskopies 4,

molekule 4, oxydatie 4, optiek 4, oscilleren 4,

pyrotechnies 4, pol ytech nies 4, rarefactie 4, rarefi-

ceren 4, reflektie 4, stereoskoop 4, volume 4.

Scheikunde: sulfer l.

alembijt 2, fineren 2, coperrose 2, operment 2, residu 2.

alchimie 3, alchimist 4, boras 3, calcineren 3,

litaerge 3, regael 3, struis 3, vitriool 3.

acetyleen 4, al b umin e 4, alkohol 4, analyse 4,

analyseren 4, aniline 4, benzine 4, ethyl 4,

garancine 4, glykose 4, glutine 4, cafeïne 4,

caseïne 4, chemie 4, chemist 4, kreosoot 4, kris-

tallisatie 4, kristalliseren 4, magnesia 4, neutra-

liseren 4 , n i k o t i n e 4 , o x y d e 4 , o x y d e r e n 4 , o x y-

geon 4, ozon 4, paraffine 4, pepsine 4, poreus 4,

salmiak 4, santonin e 4, specifiek 4, strychnine 4,

sulfaat 4, tannine 4, teïne 4.

Sterrekunde astronomie 1, astronomien 1, atmosfeer 1, Fevrier 1,

en meteorolo- kalender 1, kwartier 1, magneet, rai 1.

gie 1): zodiaeck 2.

almanak 3, pronosticatie 3

.

astrologie 4, barometer 4, fase 4, fenomeen 4,

helio grafie 4, helios koop 4, kosmografie 4,

meridiaan 4, meteoor 4, meteorologie 4, orbicu-

lair 4, polarisatie 4, prognostiqueur 4, temperatuur 4,

thermometer 4, triangulatie 4, zodiakaal 4.

Dierkunde.
Algemeen: femele 1, pipeide 1, venijn 1.

akklimatiseren 4, aquarium 4, amfibie 4, anato-

mie 4, anatomies 4, animael 4, descendentie 4,

entomologie 4, en tomoio gies 4, in sekt 4, kokon4,
reptiel 4, vivisektie 4, zoölogie 4, zoölogies 4,

zoötomie 4.

^) Vergelijk de woorden voor „weersgesteldheid" in de rubriek „Landleven".
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Vreemde

planten '):

Delfstof-

k 11 n cl e -):

Geneeskunde.
Alcremeen

:

Vreemde barbcrijn 1. bolue 1, buffel 1, d lomcil !i r is 1, ibc 1,

dieren: ivoor 1, kameel l, eocatrijs 1, eursarijs 1, Hoen l,

lonce l , 1 u i pa a rd 1 , o 1 i f a ut 1, j)!i pegaa i 1, panter 1,

serpent 1, terpentijn 1, schorpioen 1, (araut 1, torlinve 1.

baviaan 3 , d o 1 f ij n 2 , <;; e n e t k a t 2 , kameleon ~
,

caprioel '2, papioen ~' , riitele 2, vivre 2.

dipsade 3, genet 3, lezardc 3.

jakhals 4, ka waan I, marmot i , termiet k

iiaturien 1 , natuur 1

.

determineren 3.

b o t a n i e s 1 , botaniseren l , herbarium -i , h e r b o r i-

seren 4, Jierborist -1, naturalist 4 , variëteit 4.

balsamier 1, dadel 1, mirre 1, setijn 1.

lioelie 3 , olivier 3.

kaoetsjoek 4, cuscute 4.

lapidaer 1 , mine 1.

minere 2.

kalaraijn 3.

dolomiet 4, malakiet 4, marcassiet 4, mineraal 4,

mineralogie 4, stalagmiet 4, stalaktiet 4.

fisicien 1, tisike 1, hospitaal 1, hospitalier 1, infirmerie 1,

jonc'ture 1 , medicijn 1 (.,dokter").

chirurgie 2 , c hi r u r g ij n 2 , caville 2 ,
quiratie 2 , mala-

derie 2, medieineren 2.

dieet 3, mankeren 3, prak ti zijn 3, preserveren 3.

a c e o u c h e u r 4, a 1 1 o p a a t ii 4, a 1 1 o p a t h i e 4, a n a t o m i e 4,

anatomiseren 4, antisepties4, artificieel4, assistent4,

barak 4, biologie 4, certifikaat 4, charlatan 1,

cicatrice 4, dentiest 4, diakon es 4, ejakulatie 4, ex-

spectoratie 4, epidemie 4, epidemies 4, farma-

cie 4, fysiek 4 (adj.), fysiek (subst.), fysiologie 4,

gynekologie 4, hereditair 4, hygiëne 4, hygië-

n i e s 4, h y p n o t i sm e 4, h o m e o p a a t 4, h o m e o p a t h i q 4,

kliniek 4 , k o n s u 1 1 4 , ra a s s a g e 4 , masseren 4

,

masseur 4, mort 4, mortel 4, okulair 4, okulist 4,

orthopedie 4, pa ra si ti es 4, pathologie 4, pa-

tiënt 4, praktijk 4, praktiseren 4, psychies 4,

radio grafie 4, regime 4, sanitair 4, sexueel 4,

skelet 4, specialiteit 4, steriliteit 4, sugge-
reren 4, suggestie 4, veterinair 4, vitaliteit 4.

Ziekten: apoplexie 1, arthritiko 1, drawonkel 1, exces 4, epilencie 1,

failleren 1, gote 1, graveel 1, colerien 1, qiiartcine 1,

maladie 1, melaats l, menisoen 1, putakers l, sangui-

nien 1, secondine 1, squinancic 1, tisi(|ue 1, torcioen 1.

aposteme 2 , apostemcren 2 , fever 2 , flerecijn 2 , fumeie 2

,

fiimositeit 2, ydro])ijc 2, katarakt 2, klajioor 2, colere 2,

colerijc 2, cotidiane 2, letargicien 2, mesol 2, pantijsen 2

plaic 2, pleuresie 2, rom])ture 2, sanguwijn 2.

') Vergelijk de rubriek „Geneeskunde".

) Vertjelijk de rubriek „Edelgesteenten".
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d e s i n f e k t i e 4,

operateur 4,

bof 3 , bootse 3 , f ij t 3
,

gaele 3
,

graviteit 3 , k o 1 i e k 3

,

moeralis 3 , monnaal 3 ,
pochiglicl 8 , reven 3 , rongnie 3

,

roos 3, reumatijck 3 (adj.), rumatiek 3 (subst.), scheur-
buik 3.

abces 4, acuut 4, anemie 4, ancmies 4, apathie 4,

apoplexie 4, apostumeren 4, as fyxie 4, attaque 4,

diarree 4, dicteren 4, dyssenterie 4, excoriatie 4,

ex poneren 4, febriciteit 4, fraktie 4, gastries 4,

getroubleerd 4, granulatie 4, granuleus 4, hydrofo-
bie 4, hy poe hond er 4, hypochondrie 4, indispoost 4,

indispositie 4, infekteren 4, infcktie 4, invalide 4,

invaliditeit 4, kataleptie 4, katarraal 4. konges-

t i e 4 , k o n t a g i e u s 4 , lepreux 4 , lethargie 4 , 1 y ni f a-

ties 4, manie 4, migraine 4, mikrobe 4, myopie 4,

monomanie 4, nerveus 4, nervositeit 4, ])araly-

seren 4, paralysie 4, penetrant 4, ])eriodiek 4,

poliep 4, primair 4, rekon vales cent 4, rumatics 4,

syfilities 4, skrofuleus 4, tertiair 4, tic 4, tuber-

k u 1 e u s 4 , ulcere 4 , v a 1 e t u d i n a i r 4.

Operaties: tenten 1.

lavement 2, mailloten 2

.

trepa neren 3.

chloroform iseren 4, desinfekteren 4,

elektriseren 4, galvaniseren 4,

operatie 4, opereren 4, plomberen 4, scaritiëren 4,

s o n d e r e n 4, v a k c i n a t i e 4, v a k c i n e 1, v a k c i n e r e n 4.

instrument 1.

bril 2, klisteer 2, lancet 2, pleister 2, spatule 2

,

ventose 2.

appareil 3, kom pres 3, pessarie 3, trepan 3.

brancard 4, kapotje 4, pincet 4, sonde 4, stethos-

k o o p 4 , stilet 4.

(ironccsiniddelen i)

Algemeen: apotheker 1, diadragant 1, diamargaritoen 1, diamaroen 1,

electuarie 1 , ongement 1 , ongent 1 , ti-iakel 1

.

cirone 2 , extract 2 , elisier 2 , confortatijf 2 , constiiwtijf 2

,

colature 2 , malexeren 2 , maturatijf 2 , mollificatijf 2 , mon-

dificatijf 2, pocioen 2, poenten 2, terpentijn 2, tisane 2.

apothekerije 3 , arsenick 3 , incarnatif 3 , karpis 3 ,
preserva-

ticf 3.

abstersif 4 , adstringent 4 , antidot 4, glycerine 4, Gou-
lard water 4, isoleren 4, kalomel 4, kapsule 4,

- kinine 4, morfine 4, pastille 4, poeder 4, tink-

tuur 4, universeel 4, vomitief 4.

dragant 1, matefeloene 1, polioen 1, zeduare 1.

averoen 2, brunelle 2, buggle 2, galbaan 2, heul 2, jujube 2,

calament 2, cubebe 2, mallote 2, mirobolant 2, morelle 2,

populioen 2, salie 2, scharlei 2.

aluin 3 , asare 3 , bernage 3 , betonie 3 , kolokwint 3

,

malrovie 3 , regael 3 , sjnirgie 3.

Dat al deze woorden voor wetenscha])pelike begrippen regelrecht uit

Instruiiienten

:

Geneeskrachtige

planten

:

') Vergelijk de rubriek „Scheikunde".
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Trankrijk liierhoon zijn gckonuMi , zou ik iiiot (liiivtn beweren. Vele termen
,

bijv. voor wijsgerige en tilülogiese begrippen en zaken, zullen wij waarseliijnlik

iloor Duitsland hebben leren kennen. Maar üorspronkelik zullen verreweg de

meeste wel in Frankrijk thuis horen. De niogelikheid is niet uitgesloten dat

ook elders dan in Frankrijk met behulp van liatijnse of Griekse elementen

een woord is gemaakt voor een nieuw uitgevonden voorwerp of een nieuw

ontdekt versehijnsel , al zijn alleen op Romaans gebied dergelijke formaties

eigenlik inheems geweest. Fdders heb ik gewezen op het belang van deze

„internationale" woorden '), gevormd in het wetenschap])elik Latijn dat lange

tijd het uitsluitend middel van gemeenscliap tussen de geleerden uit de ver-

sehillende landen is geweest. Fien nauwkeuriije studie van de c:escliiedenis

vau elke wetenschap in het biczonder zou van vele dezer termen het vader-

land met zekerheid kunnen doen vinden: barometer is zonder twijfel een

Italiaans woord dat verfranst is, Jliienfe is een verfransing van het door

Newton bedachte Jlneus , enz. Het verdient opmerking dat eerst in onze

1* periode het aantal dezer internationale termen zich zozeer heeft uit-

gebreid. Nemen wij een rubriek waartoe ook de Middeleeuwen veel hebben

bijgedragen, bijv. de wapenkunde, dan merken wij oj) dat de oudere woor-

den met veel meer zekerheid als speciaal Frans kunnen worden beschouwd.

Het ware internationale wetenschappelik leven dateert pas uit de latere

tijd: van de „algemene"' woorden zijn er uit de 1' periode twee, uit de

2' geen enkel, uit de •3'' één, en uit de l*^ periode drie en twintig. In

bijna alle rubrieken heeft de laatste periode het leeuwedeel ; voor de jonge

wetenschappen kan dat niet anders; de Natuurkunde telt alleen woorden

uit het -i^ tijdvak. Ziehier die waarin wij een zeker aantal oudere woorden

aantreffen, die een konkluzie toelaten: J. Wijsbegeerte; het is zeker

merkwaardig dat in de Middeleeuwen van deze bij uitstek Latijnse Meten-

schap ten onzent altans enkele zeker Franse termen in gebruik zijn geweest.

2. Philologie; de termen gramarie
,

grauiaricn e. a. zijn zeker Frans

en bewijzen dus dat uit Frankrijk de taaistudie hierheen is gekomen.

3. Scheikunde; de oudere woorden hebben betrekking op de alchimie.

4. Sterrekunde; het is kurieus dat de terra astronomie bij ons reeds in

(ic ^fiddeleeuwen bekend wa:^, in een tijd toen, volgens de hedendaagse

terminologie, alleen nog maar aan astrologie werd gedaan, welk woord

bij ons eerst in de V ])eriode voorkomt. 5. Dierkunde; de namen van

„vreemde dieren" stammen voor het merendeel uit het P tijdvak, de weten-

schappelike termen uit het As"; deze verhouding weers])iegelt het verschil van

de beoefening van de dierewereld zoals men die vroeger en zoals men die

tans oj)vat. G. Geneeskunde; hier is meer tekening dan in de andere

groej)en. Terwijl de rubriek „algemeen'", waarin vooral de wetenscha])pelike

beoefening der geneeskunde tot haar recht komt, voor verreweg het grootste

deel bestaat uit woorden van het i* tijdvak, is de verlujuding in de rubrieken

„Ziekten en Geneesmiddelen'" reeds niet meer zo treilend, en bij de onder-

afdeling „Geneeskrachtige jjlantcn" vindt men geen enkel woord uit de

latere tijd: wèl een bewijs hoe grote verandering in de therapie is

gekomen; van al die planten is er zo goed als geen meer in gebruik, en

de namen zijn ons bijna alle vreemd geworden. Dat de „Ojjeraties'" vooral

van jonge datum zijn, s])reekt vanzelf: de chirurgie heeft eerst in latere lijd

') iïJwaï, p. 2ü; zie ook hierboven \>. 11.
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haar vlucht genomen. Toch toont de rubriek „instrumenten"' — vraartoe

vooral de 2^-' j'eriode in de persoon van Jan Ypeuman woorden heeft ge-

leverd — dat ook in die tijd het snijmes werd gehanteerd. 7. Aardrijks-
kunde; dat wij zovele geografiese namen en termen door het 1'rans hebben

leren kennen , is eigenaardig. Enkele ervan zijn in de Middeleeuwen door

vertalingen van Franse werken binnengekomen (bijv. hraes 81. Joris),

andere zijn als techniese (geleerde) woorden te beschouwen [goeffre ., kaart,

klimaat, ras, autijwden), nog andere geven begrippen en zaken aan die hier

niet, en in Frankrijk wel voorkomen {grot, spelonk, katarakt , kanton). Het

merkwaardigst zijn: 1. de woorden die aanduiden iets wat bij ons en ook in

Frankrijk vreemd is {prairie., serail., boekanier; Florence., Turijn), 2. de

woorden die iets aanwijzen dat hier reeds bekend Avas voordat het woord

werd ontleend {haai) ').

Op enkele punten vestig ik nog de aandacht: van de woorden van

„Scheikunde" uit de laatste periode kuTinen er veel door de industrie zijn

binnengekomen; zij zouden, ware het mogelik ze af te scheiden, beter op

hun plaats zijn in de rubriek ,,Nijverheid". De Geneeskunde is zo nauw
met het dageliks leven verbonden dat vele der in die rubriek genoemde

termen niet als wetenschapswoordeu zijn te beschouwen , en eigenlik thuis

horen in de rubriek „Menselik lichaam", die later ter sprake zal komen.

En eindelik een algemene opmerking die alle rubrieken betreft : ik konstateer

dat overal een niet onbelangrijk deel der wetenschappelike termen niet anders

zijn dan de namen voor de wetenschaj) in kwestie of voor onderdelen ervan

(bijv. entomologie, archeologie): het zijn in zekere zin „etiketten^', of wel

het zijn de namen Van degenen die zich met een bepaalde Avetenschap bezig-

houden, dus in zekere zin „titels". Het komt mij voor dat, ter beoordeling

van het feit der ontlening, deze omstandigheden niet uit het oog moeten

worden verloren (zie later).

Ik heb voor het laatst bewaard de niet onbelangrijke woorden die door

de beoefening van de geschiedenis zijn binnengekomen. Deze termen zijn

hier nooit inheems geweest, en het is uiterst moeielik vast te stellen of zij

nog bekend zijn in de taal: dat hangt af van ieders kennis van de geschie-

denis. Belangrijk lijken mij vooral Romein qxi puritein: ziedaar een Latijns

en een Engels woord bij uitnemendheid die in Frans gewaad hier zijn ge-

komen; alleen voor het tweede zou men suffixverandering aan kunnen

nemen. Dat enkele woorden , op het leenwezen betrekking hebbend , hier

eerst in de 4'' periode voorkomen, is aldus te verklaren dat de studie der

Middeleeuwse toestanden eerst van later dateert. A^ele woorden die men

in de rubriek „Eidderwezen" zal aantreflen , zouden misscliien hierheen

moeten worden gebracht: het ridderwezen was hier nooit inheems, en hoeveel

van de aldaar opgesomde termen zijn hier nooit anders dan boekewoordeu

geweest

!

*) Dr. J. M. Hoogvliet maakte mij opmerkzaam op de zonderlinge spreekwijze: „Hij

is met een Anijlaise gehuwd".
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r>. kunst.

Alijcmcon: ce Ic l) ri t e i t 4. , e\ pose ro u 1., expositie 1, j;eac lie-

reer (14, Gotiek i, Reuiiissance 4, retros pektiefl.
Bouwkunst'): ka|titecl 1, porfier 1.

l)ilier 2, restaureren 2.

fries 3, gips 3, maskeren 3, portant 3.

architekt 4, architraaf 4, ar kade I, balustrade 4,

front is ])iece 4, kolouade 4, ]> 1 a n 4. portiek 4,

rococo 4, stvle Louis XV, style l'-nipire.

lieehl houw- . art 1, emailleren 1, graveren 1, kontcrfeitcn 1, mar-

Schilder- moset 1, monteren 1, penseel 1, pointure 1.

en Tekenkunst, artiest 2, bootse 2, email 5, figureren 2, raaelgerie 2,

pointureren 2, portraiture 2, prent 2.

antiek 3, forraoor 3, gleis 3, lustreren 3, marmot 3, medalje 3,

moeleren 3, mozaïek 3, patroon 3, patrooneren 3,

perspektief 3, piëdestal 3, pingier 3, tafereel 3.

amateur 4, antikiteit 4, antiek 4, artistiek 4,

atelier 4, bas-relief 4, biscuit 4, boetseren 4,

brons 4, buste 4, charge4, chargeren 4, ciseleren 4,

dessin 4, draperen 4, enkadreren 4, fa ie nee 4,

genre 4, gouache 4, graveur 4, gravure 4, bar-

reren 4, haut-reliëf 4, illustreren 4, kalligraaf 4,

kalligrafie 4, karikatuur 4, crayon 4, mastikot 4,

modelleren 4, ovaal 4, palet 4, plasticiteit 4,

plastiek 4 ,
pointilleren 4 ,

polychromie 4
,
pro-

fiel 4, schakeren 4, skulptuur 4, transparant 4.

Fotografie : fixeren 4, fotograaf 4, fotograferen 4, fotografie 4,

fotografies 4, groep 4, instantanee 4, kaleido-
skoop 4, kliché 4, negatief 4, portret 4, pose 4,

poseren 4, retoucheren 4, silhouet 4.

Klcnron-}: azuur 1, vermiljoen 1, violet 1.

kleur 2, paars 2, sanguwijn 2, violeit 2.

amarant 3, bigareren 3, karmozijn 3, oker 3, schar-
laken 3, tint 3.

gridelrjn 4, karmijn 4, crème 4, lila 4, nuance 4,

p a i 1 1 e 4.

Toneel:
Algremeen: esbatement 2, feerie 2, proloog 2, theater 4.

entree 3, farssc 3, protokol 3, toneel 3.

affiche 4, akcessoires 4, akoustiek 4, amfitheater
applaudisseren 4, baignoire4, ballet 4, binocle 4,

bureaulist 4, declamatoir 4, decor 4, dekorateur 4,

dialoog 4, divertissement 4, e n t r'a k t e 4, foyer 4,

habitué 4, hers 4, intrige 4, kontrole 4, cou-

lisse 4, lampenist 4, loge 4, matinee 4, mise en
scène 4, operette 4, paniek 4, parodie 4, paro-
diëren 4, parterre 4, pauze 4, premiere 4, pro-

gram 4, publiek 4, recette 4, re ei et 4, regisseur 4,

repertoire 4, scène 4, sortie 4, souffleren 4,

souffleur 4, tableau 4, tirade 4, vaudeville 4.

') Vergelijk de rubriek ,,Aannemer".

') Vergelijk de rubriek „Vcrwer".
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Akteurs: personage 3.

rol 3.

a k t e u r 4 , a k t r i c e 4 , debuteren 4 , debuut 4 , dou-
blure 4, emplooi 4, enf^ageiuent 1, eng ageren 4,

figurant 3, grimeren 4, korist 4, mimiek 4,

repeteren 4, repetitie 4, soubrette 4, sujet 4.

Letteren :

Alireiueen :

Woorden die door

de letterkunde zijn

binnengekomen:

Muziek:
Algemeen :

jeest 1, kajnteel 1, poëterie 1.

retorike 2.

pagien 3 ,
prefatie o , retorisijn 3.

abrégé 4, anekdote 4, anoniem 4, auteur 4, bio-

graaf 4, biografie 4, censuur 4, dekadent 4, ex-

posé 4, episode 4, epoque maken 4, hybridies 4,

immortaliseren 4, immortel 4, improvisatie 4, impro-
viseren 4, inspireren 4, karakteriseren 4, koe-
plet 4, kritiek 4, litterair 4, parafrase 4, paren-
these 4, persiflage 4, plagiaat 4, poëtiseren 4,

poëzie 4, prioriteit 4, pseudoniem 4, punk-
tuatie 4, recensie 4, tekstueel 4.

Genres: fabel 1, favelie 1.

roman 2, rondeel 2.

ballade 3.

elegie 4, lyriek 4, memoires 4, nekrologie 4, pane-
gyriek 4, paskwil 4, rond eau 4, satire 4.

allegorie 4, emfaze 4, frase 4, hyperbool 4, meta-
foor 4, perifrase 4, perifraseren 4, personi-
fiëren 4, personif ikatie 4, symbool 4.

rijm 1.

refrein 3.

alexandrijn 4, alliteratie 4, cesuur 4, metriek 4,

prosodie 4.

Apolijn 1 , losengier 1.

kokanje 2.

rossinant 4.

Verskunst:

harmonie 1, melodie 1, muziek 1, soen 1

.

fantaseren 2, leie 2, musicien 2, voois 2.

kadans 3, melodieus 8.

air 4, akkompagneren 4; arrangement 4, arran-

geren 4, a vue 4, detoneren 4, diapason 4, diri-

geren 4, dissonant 4, harmonieus 4, harpist 4,

instrumentaal 4, instrumentatie 4, kadanceren4,
kompositie 4, konsert 4, konservatoire 4, musi-

ceren 4, muziekaal 4, muziekant 4, transpo-

seren 4, virtuositeit 4.

Noten: bordoen 1.

diminueren 3 , fuse 3, interval 3, longhe 3 , maxime 3

,

minime 3.

majeur 4, mineur 4, triool 4.

Zang: reprijs 1.

teneur 2, tsanteren 2.

bas-contre 3, bricoleren 3, fredon 3, fringoteren 3, contra-

punt 3, contra-teneur 3, refrein 3, reie 3.

bariton 4, chanteuse 4, fausset 4, forceren 4.
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Mii/U'kstukki'ii: motet l.

t'iinfare 4, impromptu t, ouverture 4, pot pourri 4,

prol Uil o \, prohiilrron I, r!i[)S()(lic I, rcoiot I,

r o UI u 110 e I .

liistruiiioiitcii: citole 1, fluit 1, harmonie 1, instrument 1, niictirc 1,

pijp 1, stive 1, tamboer 1, tamboereren 1, timber 1,

• trom peren 1.

bouibarc i , feiferen ;.' , tlaiotereu 2, giterne 3 , klavier 2,

cornemuse '2, musele 2, musen 2, orijel 2, rcbebc 2,

rebeoke 2, symfonie 2, schalmei 2, souterie 2,

toots 2, trompet 2.

j)ortatif 3, positief o, sackeboct :5, sitrieren I, sitlct 3, spinet 3,

t a m b o e r ij n 3 , viool 3 , virginael 3

.

bandoor t, flageolet 4, fonograaf 4, liarnioniiim 4,

k a r i 1 j o n 4 , klarinet 4 , mirliton 4 , musette 4 ,

sim ba al 4, teorbe 4, trombone 4.

Zoals men ziet, ziju er iu de Middeleemveu weinig Toneel woorden

overgenomen. Deze schaarsheid zal wel voor ecu deel hiervan komen dat de

draniatiese kunst oorspronkelik overal meer Latijns dan inheems was, dat zij

hier toen weinig beoefend werd en dat wij bovendien van de inrichting van

het toneel ten onzent in de Middeleeuwen weinig M'eteu; voor een deel door

de grotere zelfstandigheid van ons toneel. Scherp steekt daarbij af de

4* periode, waarin zowat alles wat op het toneel betrekking heeft met

Fnanse termen wordt genoemd. Voor de rubriek Letteren vinden wij de-

zelfde verhouding: in de Middeleeuwen weinig, tegenwoordig buitengewoou

veel Franse woorden. Eu ook hier mogen wij wijzen op de betrekkelik ge-

ringe plaats die de letterkunde in de Middeleeuwen bij ons innam, en

tevens konkluderen dat, indien het al waar is dat de litteraire produkten

van de oudste tijd vertaald zijn uit het Frans, die invloed in de tweede

helft der Middeleeuwen veel minder diep is geweest en dat er reeds vroeg

een streven is geweest om altans de letterkundige terminologie te verhol-

landsen.

Anders is het gesteld met de rubrieken Beeldende kunsten en

Muziek: hier wijst alles oj) een voortdurende afhankelikheid van de

Franse beschaving. De rubriek „instrumenten"' is zelfs voor de vroegere

])erioden uitgebreider dan voor de vierde. Ook al neemt men in aan-

merking dat enkele uitsluitend in boeken kunnen zijn vermeld en hier

niet in werkelikheid bespeeld zijn geworden, dan toch is de verhoiuliiig

tussen de drie eerste perioden, vergeleken met de vierde zeer kenschetseiul.

Dat de „algemene" rauziektermen en die voor „muziekstukken" in de

l" periode zoveel talrijker zijn, is eenvoudig een gevolg hiervan dat de

specialisering van muziekstukken en de meer Avetenschappclike beoefening

der muziek in de Middeleeuwen een Latijnse stempel droegen : toch zijn de

oudere „algemene" Franse woorden ten onzent niet zeldzaam. De 3"^ periode

is zeer rijk aan namen van „noten"; dit is hieraan toe te schrijven dat

KiLi.\AN, die, zoals men weet, mijn hoofdbron voor de 3" periode is, veel

van die termen noemt. Wij hebben, getrouw aan ons eenmaal aangenomen
systeem fp. 27), niet vermeld die welke ook uit een andere taal kunnen
komen; deze zijn talrijk. Daarentegen zijn voor de beeldende kunsten bijna

alle termen die van buiten af tot ons kwamen, tiit het Frans overgenomen.

Merkwaardig lijken mij de talrijke woorden voor „kleuren", die uit den
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vreemde hier zijn gekomen: sommige kunnen oorsproukelik mede zijn gebracht

door het produkt waaruit de kleur in kwestie werd verkregen (bijv. oker),

en hun phxats zou dan zijn in de rubriek „Nijverheid".

TWEEDE HOOFDGROEP.

De Mens in zijn openbaar leven.

Hierboven (p. 35) heb ik rekenschap gegeven van de twee hoofdafdelingen

die ik in deze Tweede Hoofdgroep) onderscheid. Ik laat hier, ter oriëntatie

van de lezer, de verdere groeperingen volgen zoals ik heb gemeend die te

moeten maken.

A. De Mens als Staatsburger.

1 . Staatsbestuur.

Algemeen.

Wetgeving.

Administratie.

Politiek.

Regering.

Algemeen.

Konstitutionele regeringsvorm.

Monarcliie , Hofhouding.

Binnenlands bestuur.

Algemeen.

Finantiëen.

Belastingen.

Openbare diensten.

Buitenlandse Zaken.

3. Oorlog en Leger.

Algemeen.

Legeriurichting.

Kasteel en Belegering.

Wapens en Wapenrusting.

Ridderwezen.

Algemeen.

Paarden.

Marine.

3. Rechtspraak.

Algemeen,

Civiele Zaken.

Algemeen.

Faillissement.

Suksessie.

Strafzaken.

Vergrijpen enz.

Straften.

Advokatie.

Notariaat.
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4. Ciodsdionst.

Alj^CIUOtMl.

Sekten on \Vijs<::crige systemen.

Toverkunst.

C'hristendom.

Algemeen.

Namen voor niet-cliristelik j^eloof en belijders.

Woorden die door liet (liristendom zijn l)innengekonien.

Katliolicisnie.

Alü:emeen.

Kerk.

Eredienst.

Priestei-scliap en \Vaardi<i;hedeu.

(Jewaden enz.

Geestelike orden enz.

Protestantisme.

Joodse kerk.

B. De }lfiis als lid van de maatschappij.

1. Alj^emecn.

Ambtenaren.

Buroos, kantoren, maat.«fliapj)ijen (woorden voor administratie).

Vergaderingen.

2. Nijverheid.

Algemeen,

liiezonder.

Fabriekswezen.

Metaalindustrie.

Munten en Goud- en Zilverbewerking.

Houtbewerking.

Glas- en Aardewerk.

Diamantslij pen.

Spinnen.

Weven.

Zijdeindnstrie.

f>a ken ververij.

Suikcrralünaderij.

Kaarsebereiding.

Distilleerderij.

I'apierbewerking en Drukken.

3. Handwerken.

Algemeen.

Miezonder.

Aannemer.

Bakker.

Behanger.

Boekbinder.

Bontwerker.

Horlogemaker.

Kleennaker.

Leerlooier.

.Metselaar.

Verband. Kon. AknJ. v. \V.tcn>-di. AM. f.tat.rk. N. I{. UI. VII. 4
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Schilder.

Schoenmaker.

Smid en Slotemaker.

Steenhouwer.

Zadelmaker.

4. Handel.

Algemeen.

Verpakking.

Boekhomling.

Maten.

Groothandel.

Kleinhandel.

Namen van Handelaars en Zaken.

Geldhandel.

Geldsoorten.

Handelsvloot en Visserij.

5. Stadsleven.

Algemeen.

De straat, Openbare gebouwen.

Leven op straat.

Openbare vermakelikheden.

Biezonder.

Stedelik bestuur en administratie.

Journalistiek.

Openbiire weldadigheid.

School.

6. Landleven.

Algemeen.

Biezonder.

Weersgesteldheid.

Landbouw en Veeteelt.

Visteelt.

Bomen en planten.

Op planten betrekking hebbend.

Vogels.

Andere dieren.

A. De Mens als Staatsburger.

1. Staatsbestuur.

Algemeen.

Administratie; charter 1, kanselier 1.

bescaerteren 2, enquête 2, caertenaer 2.

autoriteit 3, enquestreren 3, kollege 3, missive 3,

rekwest 3

.

archief 4, archivaris 4, depêche 4, konferentie 4,

konfereren 4, rekwestrereu 4.
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IN.Iiti.'k : lihol 2.

Iianiiiijo o, oraloiir :!.

il m 1) i t iens 4. li:ir;niL:t'roii I, li;iraii<i:»'iir I-, i m po p u I ;i i r I,

kliok l. lUMiiiffst L pniiiflet i, po 1 e iii i o k I. poli-

tiek 4 (ailj.V jjolitiok I- (siihst.), ])olitiscreM L popu-
lair 4, solidair l, sol ichiri te it 4.

Regering.

AljrciiK'cn : liMiiliicke 1, gouveniauclu' 1, coiijuratie 1, costume 1, costuiuier 1,

ordonancie 1, reveleren 1, seiufnorie 1, usajje l.

goevernement 2, maiiileuaiiclie '2, mnite 2, regiment 2, seerf 2.

attentaet 8, frank 3, goeverneren :5 . |)atriot 3, })lakaat B,

]) r i V i 1 e g e 3 , pri vilegiëren 3, republiek 3, resolutie 3,

revolte 3. revolteren 3, revolntie 3.

agitator 4 , amnestie 4 , anarchie 4 , a r i s t o k r a a t 4

,

a r i s t O k r a t i e 4 , a r i s t o k r a t i e s 4 , decretatie 4 , d e k r e-

teren 4 , d e m o k r a a t 4 , d em o k r a t i e 4 , d em o k r a t i e s 4,

ins urgent 4, komplot 4, kom pletteren 4, concilia-

toir 4. conjurateur t, conspirateur 4, conjuratie 4, monar-
chaal 4, nationaal 4 , nationaliteit 4, ]) a t r i o 1 1 i e s 4,

plutokratie 4, proletariaat 4, republikein 4, revo-

lutionair 4, seditieus 4, socialist 4, utopie 4.

K«»nstitiitioiieIe partij 1.

ff srerinffsvorm : reces 2.

incident 3 , invalideren 3 , r n ]) ]) o r t e r e n 3 , rappor-
teur 3.

additioneel 4, amendement 4, amenderen 4, anti-

revolutionair 4 , centrum 4 , demissie 4 , departe-
ment 4, fraktie 4, groep 4, initiatief 4, interpel-
latie 4 , k a li i n e t 1 , k o a. 1 i t i e 4 . k o n s e r v a t i e f 4'

,

konstitutie 4, konstitutioneel 4, kontra sein 4,

kontrasignere n 4, liberaal 4, liberalisme 4. mi-
nister 4, ministerie 4. ministerieel 4, officieel 4,

officieus t, opportunisme 4, organiek I, parle-

ment 4, pa r lemen ta i r 4, partieel 4, part i k u la r isme 4,

petitionement 4, petitio neren 4, plein -pouvoir 4,

portefeuille 4, premier 4, ra di ka al I, rea k ti ona i r 4,

sanktioneren 4, stenograaf 4, stenografie 4, steno-
grafies 4, tribune I, u 1 1 ra m o n taa n 4.

.Monaicliic , : l)aldakijn 1, croiicmcnt 1, kroon 1, paleis 1, ruwaard 1.

hollKMiiliiis;. bandiment 2. contei-saiel 2, credencie 2, credeucier 2, croneren 2,

princier 2, sonverein 2, |) icse u ta t i e 2, sulxlijt 2,

tirannie 2

.

aggreatie 3, domein 3, koertisaen 3, regent :5 , rcgente 3,

residentie 3

.

autokraat I, autokratic l, baroiniie 4, belli(iueu\ I.

brigue 4, brigueren 4, dignitaris 4, despoot 4, despo-
tiek 4, despotisme 4, devancier 4, tl y nast i o 4, disgratic l.

etikette 4, exactionercn 4, exilercn 4, intendant 4,

intrige 4, investituur 4, 1 èse-majest é 4. m a r k i e-

zaat 4, pacifiek 4, potentaat 4, preseance 4, pre-

tendent 1^, pri moge n ituu r t, reine 4, reinc-mère 4,

4*
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souvereiniteit 4,

tiranniseren 4.

s u z e r e i n i t e i t 4 . tiranniek 4

,

B i n n e n 1 a n d s B e s t u u r.

Algemeen: l)aljuw 1, forestier 1, provoost 1.

l)ailliiii,u-e 2, g;oeverneiir 2, Jiberteit 2.

deputeren 3 , d i s t r i k t 3 , fisck 3
, g e d e ]) u t e e r d e 3

, g r i f-

fier 3 ,
gruier 3.

censureren 4 , c e n t r a 1 i s n, t i e 4 , departement 4 , in g e-

nieur 4, kalamiteus 4, kanalisatie 4, kanaliseren 4,

legaliseren 4, magistratuur 4, naturalisatie 4,

naturaliseren 4, nivelleren 4, pau per isme 4, pen-
sioneren 4, ])refekt 4 , ])refektuur 4 , ]) i' o t e k t i o n i s ra e 4

,

]) r o t e k t i o n i s t 4 , resident 4 , subsidiëren I .

Financiën: tresorie 1.

financie 2, tresorier 2.

amortiseren 3.

amortisabel 4.

Belastingeen: aksijns 1, taille 1, trepas 1, waardijn 1.

a])patissement 2, fermentuit 2, gal)elle 2, cammage 2, kohier 2,

cueillote 2 , maltote 2 , molage 2 ,
poenten 2 ,

poenter 2

,

registreren 2, taks 2.

essaai 3, essay eren 3, essay eur 3, impost 3, ka])iteel 3,

quote 3, quoteren 3, quotiseren 3, personeel 3, tallagie 3.

kadaster 4 , kadastraal 4 , kadastreren 4 , ]3 r o p o r t i o-

neel 4, regie 4, registratie 4, taksateur 4, veri-

fiëren 4, verifikateur 4.

Openbare seinen 1.

diensten: pakket 3 ,
post 3 ,

posterij 3, signaal 3.

bifurkatie 4, bifurkeren 4, chef 4, depêche 4, derail-

1 em e n t 4 , derailleren 4 , d o e a n e 4 , d o e a n i e r 4

,

e 1 e k t r i e k 4 , halte 4 , i n t e r k o ni m u n a a 1 4 , k o n d u k-

teur 4,kontroleur 4, lampenist 4, lokomotief4,
passage 4 ,

passagier 4 ,
post 4 ,

poste restante 4

,

rangeren 4, re^u 4, remise 4, semafoor 4, station 4,

talud 4, telefoneren 4, telefoon 4, telegraaf 4,

telegraferen 4, telegrafie 4, telegrafist 4, tele-

gram 4, traktie, 4, trein 4', viadukt 4, wagon 4.

Buitenlandse Zaken.

confedereren 1 , convenance 1 , convenant 1

.

aliet 2, ambassade 2, ambassadeur 2, credencie 2, neutre 2, tribu-

taric 2.

ratificeren '3.

a k k r e d i t e r e n 4 , alliantie 4 , annexeren 4 , arbitrage 4 , atta-

ché 4, diplomaat 4, diplomatie 4, extraderen 4, emigrant 4,

emigreren 4, enclave 4, enclaveren 4, entrecours 4, envoyé 4,

federatie 4, immigrant 4, koaliseren 4, kolonisatie 4, kolo-

niseren 4 , k o n s u 1 a. a t 4 , k o n s u 1 a i r 4 , k o n t r a b a n d e 4 , leg a-

tie 4, missie 4, neutraliteit 4, notifiëren 4, jdenipotentiaris 4,

pragmatiek 4, prelegaat 4, preliminairen 4, sekulariseren 4,

territoor 4, territoriaal 4.
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hf rubrii'k A I i;r iiuc n omvat Iweo oiuh'nitdelingL'ii , de eorstc heeft befrek-

kini; o|) ile bestuurders, ilc tweede keiisehel.»! de lumding van tie bestuurden :

in de/e laatste /.iju zo i,'oed als alle woorden nirnw. daar het |)(»lilieke leven

in de ID'" eeuw op Franse leest is j^esehoeid , evenals aan alle veranderini^en

in onze staal kundige toestanden in de eerste hell't dier eeuw de stoot is

gegeven door Frankrijk; trouwens, polHifk is een Frans woord. In de rubriek

Regering wordt de afdeling „Algenu-en"' aangevuld dot»r „konstitutionele

monarchie" die een vervolg of, zo men wil, e«'n s|)eeialisering ervan is. Dat

de oude woorden niet talrijk zijn, moet men in verband brengen met het veel-

vuldig gebruik van liatijnse termen voor regering en administratie. Opmer-

king verdienen vooreerst de vele termen voor „verzet tegen de regering"",

vooral in de Af^ periode, en verder de woorden: nationaal, nationalileit eu

repiiblir'/i. De beide eerste zijn jong, evenals de begripsehakering die zij uit-

drukken. Volgens LiTTKÉ is uallvitaUit' eerst in 1823 in eeu Frans woorden-

boek opgenomen. De tegenstrijdigheid die er bestaat in het feit dat men een

zo bij uitstek vaderlands begri]) door eeu vreemd woord uitdrukt, is te ver-

klaren doordat het als een politieke term is binnengekomen en dat het een

samenvattend woord is (vgl. p. 41). Wat n'pubHek betreft, zeker zal de

gelijkenis met Lat. ri'spnhlica tot het verspreiden van deze term hebben

medegewerkt. Dat de woorden van de konstitutionele monarehie en die van het

parlementaire stelsel aan F'rankrijk zijn ontleend is natuurlik, daar de zaak

uit Frankrijk komt. De hofhouding is, zo hier als in andere landen, op

Franse leest gesehoiid ; hoe het hof der llollanilse graven was iugerieht weet

men niet; de Henegouwers hebbeu hun Franse termen medegebraelit , en,

na de korte onderbreking door het Beierse huis, is voor de elkaar hier

oj)Volgende voretehuizen steeds het Franse hof het model geweest waarnaar

zij zieh riehtten.

Ook van de rubriek l>innenlands Bestuur zijn vele woorden met

het nieuwe begrij) uit Frankrijk gekomen. Belangrijk voor de ])olitieke

gesehiedenis van ons land is de uitgebreide groep namen voor „belastingeif'

uit de drie eerste ])erioden, vergeleken met de weinig talrijke uit het 1" tijd-

vak. Van die oude woorden bestaan alleen nog ahtj//s, kuhlcr , retjifsirf.ren

en Id/cs: met de zaak zijn ook de beuamiugeu verdwenen. Voor zover zij

„stedelike"' belastingen aanduiden, zou hun ])laats zijn in de Afdeling

„Stadsleven".

Evenals overal elders, is de „diplomatie" en wat daarmede in verband

staat naar Frans model ingericht.

2. Corlog en Leger.

Algemeen.

aHali^ieren 1 , all'oleren 1 , a^.saeli^ieren 1 , assaul 1 , batael;^e 1 , l)iitaelgie-

ren 1. ceinljoel 1, eiiO(|ueren 1, delicren 1 . dcli vereren 1 , essacltjeren 1,

fauccren 1, lui 1, liustijn 1, hu.'<tincren 1, kaïn]) 1, kampioen l,

cri 1, crii'ren l, kwetsen 1, kwetsuur I, lanelicren I, marisauchic 1,

mecn-iii 1 , mclcie 1 , niortorie 1 , iiiorture 1
,

peis 1 , poeni^icren l
,

jKiuirijs l, pon^^oost 1, prisoen l, prisouier, |)rooi 1, rantsoen 1,

reiinerclioen 1 , reiineren 1 , sihoircrcn 1 , struwcren 1 , tebarenlorcn 1
,

temangiert 1, trensocn 1, tronsoen 1, vereoeveren 1.
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acouten 3, butineren 2, foreren 2, commensaelge 2, ('ii])lijts 2, ordon-
neren 2 ,

pillieren 2
,

panieren 2 , rantsoeneren 2 , rapiue 2 , sauve-

garde 2, sauveren 2, s o her muts el en 2, spillcrou 2, victorieus 2,

wasteren 2.

balafre 3, exekutereu 3, emljuscade 3, embusche 3, frontier 3,

conquest 3, pilage 3, prijs 3, represailles 3, revanche 3, saccage 3,

saccageren 3, sclia])peren 3, silgieren 3, treve 3, triomf 3.

agressief 4, blessuur 4, charge 4, defensief 4, degasteren 4,

desarmeren 4, invalide 4, rarabijneren 4, combat 4, massacre 4,

massacreren 4, offensief 4, paniek 4, poursuite 4, sanglant 4,

stratageme 4.

L e g e r i n r i c h t i n g.

admiraal 1, armborstier 1, awaet 1, banier 1, l)azuin 1, bedauvver 1,

bende 1, garite 1, goffenier 1, gonfanon 1, gorelle 1, harnas 1,

heraut 1, kapitein 1, carine 1, komi)anjie 1, ronroot 1, coninc-

stavel 1, constavelie 1, officier 1, olitiamme 1, paviljoen 1, peu-

nonchel 1, pongioen 1, sergeant 1, soudier 1, standaard 1, tent 1.

archier 2, armee 2, arrieregarde 2, avantgarde 2, balsaue 2, l)onibaer-

dier 2, brigant 3, eskader 2, foerier 2, foreren 2, gage 2, garde 2,

hellebardier 2, kornet 2, costillier 2, monster 2, pennoen 2, poursie-

want 2, present 2, sauveconduit 2, sergantrie 2, soldij 3, trein 3.

aguet 3 , alarm 3 , ammunitie 3 , auditeur 3 , a v a n c e m e n t 3
,

bricol 3, degraderen 3, eskadron 3, flankeren 3, goegiaer 3,

guide 3, hakebusier 3, infanterie 3, kadet 3, kamp 3, kam-
peren 3, carabijiiier 3, caroi 3, kavallerie 3, klaroen 3,

kolonel 3 , congé 3 , korporaal 3 , 1 a n c i e r 3 , lanspesaét 3

,

luitenant 3, marcheren 3, mortepaeye 3 , muiteneren 3 , mu-
nitie 3, musketier 3, ostage 3 , ostagier 3 ,

p a r 1 e m e n t e r e n 3

,

piekenier 3, regiment 3, ronde 3, rot 3, sentinelle 3, tros 3.

adjudant 4, alarmeren 4, ambulance 4, attaqueren 4, bataljon 4,

b a, 1 1 e r ij 4 , bivak 4 , bivakkeren 4 , brevet 4 , brigade 4
,

chambree 4, chef 4, civiel, défilé 4, defileren 4, degrada-
tie 4, deserteren 4, deserteur 4, detachement 4, detache-
ren 4, discipline 4, discijilineren 4, divisie 4, eclaireur 4,

exempteren 4, exserseren 4, enrolleren 4 , escorte 4 , escor-

teren 4, estafette 4, etape 4, etat- major 4, flank 4, flan-

keren 4, flankeur 4, foerage 4, foerageren 4, fourragier 4,

fourgon 4, front 4, fuseie 4, fuselier 4, fusilleren 4,

gegradueerd 4 ,
generaal 4

,
genie 4

, g r e n a d i e r 4 , li e 1 i o g r a-

fie 4, heliografies 4, huzaar 4, inferieur 4, infirmerie 4,

insubordinatie 4, intendance 4, intendant 4, ja Ion 4,

jalonneur 4, kader 4, kantonneren 4, carré 4, kazerne 4,

kazerneren 4, clarette 4 , k o e s k o e s 4 , k o 1 o n i a a, 1 4 , k o 1 o n n e 1-

,

kommanderen 4, koncentratie 4, conduite 4, konsigne 4,

konskriptie 4, kon tingent 4, kortegaard 4, kurassier 4, kor-

vee 4, licentiëren 4, majoor 4, maiieuver 4, marechaussee 4,

marsch 4, milicien 4, militair 4, mobilisatie 4, nioi)ili-

s e r e n 4 , mutin 4 , mutinatie 4 , n o n a k t i v i t e i t 4 , order 4 ,' o r d o-

nans 4, ordoneren4, parade 4, paraderen 4, parlementair 4,

parool 4, patroelje 4, patroeljeren 4, peloton 4, piket 4,

piot 4, pompon 4, ponton nier 4, pressen 4, promenade 4,
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riin«; 1, rantsoen t, ratjetoo I, rii\(in I, rofractair 1, rekru-

teren t. rt'kuloron \, roni |>1 a ca nl 4, reserve +, retraite 1,

ret ra ni' home nt 4, re t ra ne lie re n 4, reveille I, revue i,

srthreur 1, seeond Hank 4, seureté de eorjis 4, spion 4, a la suite i,

taktiek 4. terrein t. tiraljeur l, titulair 4, t ra iic li e e 4,

troep 4, victualie 4, volontair 4, volti_t;eiir 4, zou e 4,

Kasteel eii Vesting.

barhaeane 1 , enijien 1 , ferteit l , lionleren 1 , hordijs 1 , cartecl 1
,

kasteel 1. kastelein 1, casteleine 1, magneel l, mange 1, mijn I,

mineren 1 ,
pedriere 1 ,

porprijs 1 , spriugael 1 , toreel 1 , torele 1

,

torneel l , voie l.

artillerie 2, artillier ~, bombacrde 2, dondeine 2, fortretse 2, gar-

nizoen 2, kartouw 2, castelrie 2, klovenier 2, elover 2, coloverine 2,

mortier 2, palisse 2, raseren 2, serpentijn 2, tsaestelet 2.

affuit 3, arkier ;} , balie 3, bastillie 3, lires 3, citadel 3, kauou 3,

kapituleren 3, contremineren 3, fort 3, contresearpc 3, crappaudeel 3,

pionier 3, ribaudekijn 3, sacken 3, sommatie 3, staket 3, valckeuet 3.

atlameren 4, approche 4, bastion 4. bom 4, bombarderen 4, cir-

eumvallatie 4 , defense 4 , defenseur 4 , demanteleren 4 , espaule 4

,

escalade 4, escarpc 4, faussebraxe 4, fausseporte 4, fortificatie 4,

fossette 4, gabion 4, glacis 4, granaat 4, imprenabel 4, kaliber 4,

ka non neren 4, kanonnier 4, ka pi tu lat ie 4, kardoes 4, eas-

trametatie 4, kordon 4, kul as 4, manpiise 4, ni i t ra i Heuse 4,

nitroglycerine 4, opril 4, orilloii 4, ravelijn 4, redoute 4,

sappe 4, sap peren 4, sapjieur 4.

Wapens en Wapenrusting.

are turkois 1, adolieren 1, acotoen l, armborst 1, auberioen I, bafluus I,

barde 1, bekkeneel 1, beukelaar 1, boekei 1, liracliierc 1, brouie 1,

embracliieren 1, espeie 1, foreel 1, gaveloot 1, gisarnie 1, glavie 1,

hache l , cofie l , curie l , lacheren 1 , lumierc l , maetche 1 , niachue 1
,

malie 1, malicrcn 1, nianikele 1, misericorde i, palet 1, plaat 1,

plombeie 1
,

plooi ]
,

poengcel 1 ,
poinsoen 1 , spaulier 1 , targe 1 , tim-

bre 1, togeeote 1, ventaelge 1, vianoos 1, vizier 1.

abergoel 2, liarbier 2, baselaar 2, brandeel 2, brigandine 2, fautsoen 2,

"•ardebras 2, gange 2, gaveline 2, glaviote 2, gorgerijn 2, gorgiere 2,

halsbergier 2, helleliaard 2, (piissier 2, cussineel 2, lans 2, pantser 2,

pavois 2 ,
pede 2

,
ponnael 2

,
pumeel 2 , rapier 2 , saiette 2 , salade 2

,

sizoor 2.

arnnire 3, baiiderolle 3, daert 3, daniasrkeiieren 3, eki peren 3, flits 3,

fornissement 3, liaakl)us 3, liaekebiisercn 3, haubcrt 3, helniel 3, kara-

bijn 3, kortelas 3, kuras 3, morion 3, pertizaan 3, piek 3, pisto-

let :')

,
ponjaard 3, rondas 3, rondelle 3, semeterre 3.

bajonet 4, bandelier 4, detonatie 4, dynamiet I, ekipement4,
e paillet 4, fleuret 4, fournituur 4, kapotjas 4, rasf|uet 4,

rorselet 4, mus<pieton 4, patroon 4, perkussie 4, projekliel 4,

raket 4, ricochct 4, stilet 4, tres 4, uniform 4.
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Eidderw ezeu.

Algemeen : baanrotse 1 , bacheleer 1 , b a 1 ij e 1 , bernage 1 , bohorderen 1

,

chevalerie 1 ,
garsoen 1

,
joeste 1

,
joestement 1 ,

joesteren 1

,

joesterie 1 ,
quiuteine 1 , litse 1 ,

palesijn 1 , respijt 1 , saisiue 1
,

toernooi 1, tornieren 1, toriioyeii 1, vazal l, vavasor 1.

bandoen 3, boerde 2, ehevauchie 2, komman deur 2, palatijn 3.

akkolade 3, alloi 3, banderije 3, baron 3, comanderie 3, reliëf 3,

vassalagie 3, vespereien 3.

kasteleuij 4.

Paarden : amblant 1 , arabi 1 , artsoen 1 , beiaard 1 , destrier 1 ,
gliela\ siert 1

,

(Vgl. p. 77). calkoen 1, corsier 1, palefroet 1, paneel 1, somer 1, verlaisieren 1,

vermonteren 1.

aft'arant 3 , acatoen 2 , escurie 2 , coliere 2 , molette 3 , maersclial-

kerie 3.

barde 3, barderen 3.

M a r i 11 e.

hune 1.

balengier 2.

brigantine 3 , fregat 3 , marinier 3

.

admiraal i- , admiraliteit 4 , a u x i 1 i a i r 4 , blokkade 4 , blok-
keren 4, eskader 4, flottielje 4, galjas 4, korvet 4,

marine 4.

Niet weinige woorden van deze groep, en daaronder enige zeer verspreide

(bijv. soldaal), kunnen ook uit het Italiaans komen en zijn daarom hier niet

vermeld.

Wij hebben de woorden voor Ridder wezen tot één rubriek vereeuigd,

alhoewel zij, zoals we reeds vroeger opmerkten, voor een deel zeker beter

op hun plaats zijn bij de historiese woorden (p. 3!)); met name die welke

eerst in de 3'' en i'^ j)eriode voorkomen, en dus bekend werden door de

studie die men van de Middeleeuwse toestanden maakte. Evenwel meenden

wij dat het ook zijn belang had deze woorden bij elkaar te zien. Zoals van-

zelf spreekt speelden de paarden en het paardrijden een grote rol in de

ridderwereld; om dat te doen uitkomen hebben wij ze tot een onderafdeling

verenigd.

In de rubriek Wapens en Wapenrusting hebben de andere perioden

het leeuwenaandeel; vele van deze woorden zijn misschien nooit anders dan

boekewoorden geweest, door de ridderromans hierheen overgebracht; zij

moeten ook in verband gebracht worden met de woorden voor „liidder-

wezen", waartoe zij voor een groot deel behoren. Het is zeker merkwaardig

dat in de 4* periode zo weinig woorden voor „wajjens" zijn overgenomen;

men vergelijke deze rubriek met een der voorafgaande, ui. de Leger-
inrichting: hierin zijn de woorden van de laatste periode ongeveer zes-

maal zo talrijk als die van de eerste; de '2'-' is iets uitgebreider dan de 1"^,

en de 3" weder groter dan de S'^, maar beide halen niet bij het aantal

woorden van het laatste tijdvak; dat is zeker de uitgebreidste groep die in

onze lijsten te vinden is; trouwens, het is bekend dat voor de inrichting
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van alle imuiiTiio loijcrs iu'l l'raiiso Icgi-r \aii Xapoicoii 1 ini iikmIcI licrri

gi'ilit'Mil. Maar uavoliriiii: van l'rankrijk \iii(lt iinii nids xccl vritci^fr. lid

uitiraiii;ï*}>ui»t is het UourLTuiuliesi' tijdvak; liij liet heirin ilir Kepnlilick zijn

lU' Fraiisi' krijirsttrinrii talrijk '), en /ij zijn dat LCrIiK'vcn. Kn hoewel «ij ons

na 1n7ii vooral naar Pnitsland hel)l)en gericht, luhhen wij vast gehondm
aan de Franse terniinojoirie, ilie tronwens ook in het Dnilse leirer zeer ge-

bruikelik is ot' altans tot vour korte lijd was. Verrassend is de groep

Marine, die toont dat, wal iiiriehtini;; der oorlogsvloot Ixlrtlt. de zee-

varende Nederlanders veel hebben overgenomen van 1'raiikrijk ; ik verwijs

naar de groep „Handelsvloot", die later ter s])rakc zal komen.

3. Rec/itispraak.

A 1 ur e m v e n

.

n

1'iiljinv 1, informeren 1, jiii^e 1, jugement 1, jiigereii :, ealangercn 1,

contiunacie 1, muniment 1, oceasoeu 1, saisiereu 1, termijn l.

apointemcnt 2, apointeren i, amliincier 2, bastonnier 2, date 2, des])oiii-

tement 2 , dilai 2 , 1'allant 2 ,
justiciereu 2 , eomposercu 2 , eorier 2, Ict-

tcrage 2, oceoisoneren 9, paisier2, ressort 2, voegement 2 , zin 2.

advovemeut o, akte 3, a])OStille 3, arrement 3, bedcel 3, defaut 3,

delayereu 3, desavoueren 3, dilatoor 3, dupliek 3, exploiteren 3,

ex j) loot 3, enterinemcnt 3, enteri neren 3, fiskaal 3, griffie 3,

griffier 3, huissier 3, inkompetent 3, interrogatorie 3, calange 3,

cautioen 3, komparitie 3, kom])('tent 3, complainte 3, k o nf rou-

tereu 3, cüutrebrief 3, quadruplijck 3, laudereu 3, mise 3, parket 3,

pertinent 3 ,
puurge 3 , rapjiel 3 , relevemeut 3 , relcvercu 3 , reiuon-

strancie 3 , r e j) 1 i e k 3, ressorteren:!, s o m m e r e n 3, s u b s t i t u u t 3

,

suppliant 3, tripliek 3, verbaal 3.

adjournemcnt 1, adjournereu \, advoy I, advoyereu 4, accusatoir 4, ante-

cedent 4-, appèl 1, appellant \, apposercu 4, attenuiiialic 4,

attenuineren 4, authentiek 4, auteutiscreu 4, dedommagement 4,

deelinatoir 4, deposant 4, de poseren 4, desadvoi 4, exekutorie I,

extrajudieieel 4, extraordinair 4, empietereu 4, eufreinte 4, enrei^i-

streren 4, formeel 1, geï n k rim i neerd 1, illegaliteit 4, imper-

tinent 4, impetrant 4, incompatibel 4, incoupabel 4, indcnnureu 4,

irrelevant t, judiciair 4, judicieel I-, juratoir 4, justitiiren 4,

kassatie 4, kasseren 4, kode 4, kompatil)el t, kom])ctentie 4,

pompulsoir 4, konditioneel 4, contrainte 4, (piadruplisereu 4, libelleren 4,

iitigieux 4. miiririneel t, nei,'atoir 4, opposcren 4, ordinair I, ])eremp-

toir 4, pertinentie 4, petitoir 4, pliiiute 4, prcjudiciabcl 4, prejudi-

ciëren 4, ])reparatoir I-, rcaccuseren 4, recolcment 4, rcconeiliabcl 4,

redhibitoir 4, re(|uisitoir 4, retroaetif 4, revindicatie 4, saisie 4,

sententii-ren 4, solidair 4, tcstitii-rcn 4, tripliceren 4.

') H. HaUDEXUKIK; , (h'erzir/l ilrr VnonuKtjnslc üt'iialiiifjcn enz., van hel Seder

tandüche leger, den Uaag, van Cleeff, lySS.
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Civiele zaken.

Algemeen : tenure 1

.

abandon 2 , adversant 2 , nampi 2 , namptissement 2

.

arbiter 3, immeuble 3, mnintenue 3, opposant 3, partage 3,

reconvenicrcn 3 , reconventie 3 , recreancie 3 , respondant 3

,

reversaal 3.

aktrice 4 , aliënabel 4 , cessionaris 4 , civiel 4 , inaliënabel 4

,

cautionaris 4, komposant 4, confessoir 4, constitiiant 4, namp-

teren 4 ,
participant 4 ,

propri(>taris 4 , redhibitoir 4 , recupe-

rabel 4 , recjuerant 4 , renonciatie 4 , restoir 4 , retract 4

,

retractabel 4.

Faillissement: homologeren 3, illi([uide 3, insolvent 3, quaternel 3,

quinquernel : , liquide 3, surseance 3.

faillissement 4, faljiet4, frauduleus 4, homolo-
gatie 4, insolvabel 4, insolventie 4, kon koers 4,

rehabilitatie 4 , rehabiliteren 4 , verificatie 4.

Sukccssie: bastaard 1, douarie 1, oir 1.

aventronc 2, bastaard ij 2, duweren 2, executeur 2, exue2,

hoirie 2, legitiem 2, mainplevie 2, parchonnere 2, pre-

carie 2 , rachat 2 , serkemenage 2 , testamenteren 2 , testamen-

toor 2.

amortiseren 3, bael 3 (,,voogd"), bael 3 („voogdij"), legitimeren 3.

adheriteren 4, alimentatie 4, amortificatie 4, amortificeren 4,

appensement 4, aubain 4, desherederen 4, dote 4, herederen 4,

heritage 4, lieriteren 4, collateur 4, collegataris 4, ologra-

fies 4, pupillariteit 4, survivant 4, survivantie 4, testatrice 4,

(rente) a vie 4.

Strafzaken.

Yergrijpen enz.: hatie 1, hatine 1.

happeren 2 , crieme 2, krimineel 2, mesusage 3 , mesusance 3

,

mesuseren 2 , misuus 3 , molestacie 3.

abuseren 3, assaisine 3 , assassineren 3, assassineur 3, baraterije 3,

fraude 3 , complice 3 , contraventeur 3 , maelfacteur 3.

assassinaat 4 , 1) a ii d i e t 4 , b i g am e 4 , bigamie 4 , chan-

tage 4, delinquent 4, diifamateur 4, frauderen 4,

calumniatrice 4, calumnie 4, cahimnieus 4, contraveniören 4,

contraventie 4 , coupabel 4 , transgresseren 4 , voleren 4

,

voleur 4.

Straffen enz.: arresteren 1, forfaiture 1, forfeit 1, kalangeren 1, kom-

meren 1, prisoen 1, prisonier 1, schavot 1.

arrest 2, gaiole 3, (juartelercn 2, mainmise 3, palei 2, jieine 2,

pellorijn 2, pilorisatie 2, piloriseren 2., restement 2.

amende 3, cip 3, cipier 3, gendarme 3, ghiolier 3, carkant 3,

kaveete 3, torrier 3, torture 3, verbaliseren 3.

acquiteren 4, arrestabel 4, arrestant 4, arrestatie 4, ban-

nissement 4, brigadier 4, cellulair 4, estrapade 4,

fletrissu re 4 . f o r c e r e n 4
, g e n d a rm e r i e 4 , hapschaa r 4

,

incarceratie 4, kasjot 4, commise 4, kommissariaat 4,

contumaceren 4, korrektioneel 4, pistole 4, jiolitie 4.

preventief 4, recherche 4, rechercheur 4, recidi-

vist 4, relascheren 4, signalement 4, subsidiair 4,

tortureren 4.
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A il V o k a t i i'.

!itlvok;»at l, iulviu-atie l, al'fiiiri' l, plaiilicr 1, plaitlicrt'ii I.

])loiiltHM- 1, ph'it 1, proi'iireorro 1.

adviseren '2, liakket L' . praktijk ','
. prokiirciir '2.

hesoigneroii 3, fiiio ö , m i n ii l r re ii ;?
,
proces '6, rol ;}.

advies I, ailvoiu' 4, aü;ereii l, apostilleren •! , e li i ca ii e re ii I, cliica-

nerie l- , chicaiieur 4, (let'eiuleur •!, captins 1, k I i c n l 4 , k 1 i t« ii-

tele 4, kon f rere 4, pleidooi 4, procederen 4, procedure 4,

susten u 4.

Notariaat.

ceel 1, perceel 1, tabilioen 1.

oirojjrafe 3 . in venture '.i , inventaricren :5 , reuvoyeren .'5, renvooi :V,

vendu 3.

komparant 4, lei::a I isatie t, lej;a liseren I, iiulariaal \, nota-

rieel 4.

Om uit (Ie rubrieken Algemeen, (Civiele Zaken en Strafzaken
konkluzies te trekken, zou men een studie van onze reclitsgescliiedefiis moeten

maken. Ik bepaal mij tot de opmerkinu: dat liet grote aantal reclitstermen

uit de 3'" en. voor een deel, ook uit de I'' periode, verklaard wordt door de

veranderiniren die, onder het Hourgondiese buis, de oude formulieren en

wijze van rechtspleging hebben ondergaan, en door de invoering in die tijd

van de I'ranse ])raktijk '); en dat het langdurig gebruik van de „Code

Xai)ol<-on" en de „Code civil" meegewerkt heeft om de woorden der I'' periode

zo talrijk te maken. Om deze feiten naar waarde te schatten, bedenke men
dat het Latijn lang de rechlstaal is geweest . en dat van de door mij gegeven

woorden geen enkel uit het Latijn kan zijn overgenomen.

De woorden voor Straffen en die voor Adv o kat ie zijn niet met de

vorige op iru lijn te stellen: zij staan in nauwere betrekking tot het gewone

leven; toch zijn ook zij zonder twijfel door de wetboeken en de rechtspleging

hier in gebruik gekomen, ook al luulden zij geen oüicii'-el karakter, zoals

chicawiren , Iconfrere. liet is eigenaardig dat dergelijke woorden meekomen

in het gevolg der andere.

I . Godadinnf.

A Ige m e e n.

benediën 1, offer 1. offerande 1, rclijjieus 1, reli;;ioen 1.

amulet t, aureool 4, d(>voucren \, fanatiek 1, falalilcit t-

,

intolerancie 4, confroversercn 4, tmiineus I, orthodoxie 4,

piëteit 4, j) i e ii s t, solemneel t, spiritueel 4, stigmatiseren 4,

tolerant 4.

') Zie BoEV, Woordenlolk, p. 1.
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Sekten

en wijsgerige

systemen

:

To\erkiinst:

macon 4, ma^onick 4, materialisme 4, materialist 4,

mystiek 4, mysticisme 4, mouotlieïsme 4, pessi-

misme 4, polytlieïsme 4, ])roseliet 4, spiritisme 4,

theïsme 4, visionair 4.

chantement 1, diivelie 1, experiment 1, fee 1, conjurament 1,

conjure 1 , conjurisoen 1 , nigromancien 1, sorccrie 1, sort 1.

diivelerie 3, 1'cerie 2, karakter 2, nekromantie 2,

demouiaak 4.

Christendom.

Algemeen:

Algemeen : devotie 1 ,
glorieus 1 , carnacioen 1 , omnipotent 1 , orisoen 1

,

triniteit 1 , visioen 1.

blasfemeren 3 ,
gloriëren 3.

bigot 4, big otter ie 4, damnabel 4 , deite 4 , devotieus 4

,

diabolic 4 , foi 4 , formulier 4 , k a n o n i e k 4 , koliek-

tant 4, kollekteren 4, konfessioneel 4, missie 4,

missionaris 4, mortifiëren 4 , onctie 4 , onctueus 4 ,
pas-

torie 4.

Namen voor Apollijn 1, buggere 1, buggerie 1, herisie 1, herisien 1,

niet-christelik ge- lierite 1, idele 1, mahomerie 1, Mamet 1, paien 1.

loof en belijders apostaat 'S, lieretike '6.

en mythologie: apostasie 4, atheïsme 4, atheïst 4, renegaat 4.

Woorden die profeteren 1, prof et es 1, profetie 1, promissioen 1,

door het Chris- sudarie 1.

tendom zijn cenakel 3, dissennier 2, hysop 3, natatorie 3.

binnengekomen: cherubijn 4,

Katholicisme.

bordoen 1, filaterie 1, hare 1, niattine 1, noen 1, pater-

noster 1 ,
pelgrim 1

,
pelgrimage 1 , sint 1

.

complie 3 , confes 3 , machereren 3 ,
peregrimeren 3 , scapu-

lier 3.

ter jube komen 3 , katholiek 3 , k o m m u n i e o , k o m m u-

nikant 3, papauw 3.

asceet 4, asceties 4, impenitencie 4, karantaine 4

,

karnaval 4 , veniël 4.

Kerk: dosaal 1, ininge 1, tiertre 1, Jesueel 1, kapel 1, capitulaer 1,

koor 1 , crisme 1 , crismier 1 , olie 1 ,
paes 1 ,

patene 1

,

r e 1 i q u i e 1

.

bonenfant 3, filet 3, koraal 3, costerie 3, parvijs 3, pateel 2.

brevier 3, kathedraal 3.

gradueel 4, monstrans 4.

messe 1 ,
])rocessioen 1 , seinen 1 , sermoen 1 , sermoneren 1

,

processioen 1 , statioen 1.

jubilatie 3, predicatoor 3, salmodie 3.

introniseren 3, canterije 3, croiseren 3, officiant 3.

dessacreren 4 , fulmineren 4 , k o m m u n i er e n 4 , confes-

seren 4, confessional 4, cqnsacreren 4 , liturgie 4, proster-

natie 4, sak ramen teel 4.

Priesterschap, elijt 1, hiërarchie 1, interdijt l, canesie 1, capellerie 1,

waardigheden: kapitoel 1, klerezij 1, klerk 1, confessoor 1, ofHciaal 1,

ordonneren 1 ,
penitencier 1, priester 1, primaat 1 , secu-

lier 1.

Eredienst:
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aalmoosonie 2 . canoono 2 , capelier 2 . derofiet 2 , cureit 2

,

inuiulement 2, pastoor 2, patrones 2, persoon 2,

])rolatnre 2, priestrage 2, provcnilier 2, provisoor 2, svnio-

niake 2, scolaster 2, scolasterie 2, vicarie 2.

aalmoezenier ;} , capitulant ',> . coadjiilour 3, marfi;lit'r 3,

jirebende 3 , sehisuiatiek o , sulVragaan '•].

apostolic 4, heatititren I, celibaat 4, encycliek K kano-

nisatie 4, collcgiant 4, confessant !• , confessionaris 4,

monseiufnenr 4. pontifikaat I, seminarie 4.

Gewaden enz.: dalmatikc 1. kazuifel 1.

amit 2, frok 2, krootse 3.

surplis 3.

Geest cl ikc anachoreet 1, bei^acrt 1, l)e<>;ijn 1, frorc l, iicrniitano 1,

orden enz.: carmer 1, clerijcsse l, klooster 1, cloostericr 1, mociic 1,

oratorc 1 , orde 1 , pitancie 1 , Trcmonstreit I
,

priorc 1 .

])riorcit 1 , reirnlicr l.

a|)pooi-t 2, ebdomadaric 2, fremineur 2, irrci^ulier 2, obedien-

cicr 2 , j)itanchier 2 ,
])roosdij 2 , Tsartrois 2.

kordelier 3, priooresse 3.

Benediktijn 4, cenobiet 4, Jezuïet 4, jezuïeties 4,

.lezuïctisme 4, novice 4, noviciaat 4.

rrotestaiitisnu'.

.lontlsc kerk.

predikant 3, protestant 4, protestantisme 4, remon-
strant 3, rcmonstreren 3.

diakon ie 4, doleancie 4, gereformeerd 4, koraal 4,

])astorie 4, proponent 4, reformatie 4, synode 4.

rabl)ijn 4.

Dat wij de Godsdienst in deze Afdeling hebben geplaatst moge gerecht-

vaardigd worden door het feit dat de ojjenbare iiitoefeniug ervan de mensen

verenigt tot grote groejjcn en als zodanig niet individueel is; het spreekt

vanzelf dat de godsdienstige gevoelens en aandoeningen in de Derde Hoofd-

groep een ])laats zullen vinden. De kleine rubriek Sekten en W ijsgeri ge
Systemen staat op de grens van de „wetenschap". Zoals men ziet behoren

de meeste woorden tot het Katholicisme en dateren uit de oudere peri-

oden. Deze twee feiten hangen samen; in de ^liddeleeuwen was de Katho-

lieke kerk oj)permachtig en had het rijk alleen. Maar ook hiermee moet men
rekening houden dat in de latere tijd ten onzent de Katholieke eredienst veel

Latijnse woorden gebruikt da,'ir waar in de Middeleeuwen 1'ranse werden

gebezigd. Uit een artikel van A. W. Stkij-waoen , in de „Gids", 1901,

p. 137, haal ik aan: „Het Woordenboek spreekt van comw.unie.ere)! y commn-

niant , terwijl de Koomschen coimnuniceei'eu , comvmniccnif zeggen". Het is

opnu:rkelik hoe weinig der oudere woorden van deze rubrieken lans iu)g

bestaan. De Franse termen die met het i'roteslantse geloof zijn biuneii-

gekoincn . bewijzen de invloed van het Calvinisme op de Nederlands Her-

vormde Kerk. Maar zonderling is het dat rahhijii bij ons een Franse stempel

draagt.
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B. De Mens als lid van de MaatscliappiJ.

1. Algemeen.

Ambtenaren ^) : klerk 1, oificier 1, salaris 1, soud 1.

passeren 2 ,
pensener 2

,
]i e n s i o e n 2

,
pensionaris 2 , sau-

(leie 2, vice 2.

assesseur 3 , i n s p e k t, e u r .'5
,
jubilee 3 , solliciteren 3

,

superintendent 3, viikatie 3.

adjunkt 4, anciënneteit 4, autoriteit 4, emolumen-
ten 4, funktionaris 4, gratif ikatie 4, inkompafibel 4,

inspekteren 4, inspektrice 4, intitulatie 4, kom-
mies 4 , continueren 4 , malversatie 4 ,

pensio-

neren I, responsabel 4, responsabiliteit 4, rou-

tine 4, salariëren 4, sollicitant 4, sollicitatie (4,

siiperieur 4, surnumerair 4, titularis 4, trakte-

ment 4, vakant 4.

Administra- ceel 1, dors 1, tineren 1, kopie 1, statuut 1.

tieve woorden: defrayeren 2, dispensier 2, frait 2, grosseren 2, infor-

matie 2, canceleren 2, kantoor 2, konciërge 2,

kopiëren 2 , custode 2 , marge 2 , rapport 2 , rasure 2

,

register 2, scrivein 2, tabel 2, teneur 2.

actionaris 3, kopiist 3, cotisatie 3, lias 3, liasseren 3,

r e n V o y e r e n 3 , signature 3 , sommarie 3, suppoost 3,

ver ifi eer en 3.

administrateur 4 , administreren 4 , adviseur 4

,

antidateren 4 , associatie 4 , assurantie t , auto-

risatie 4, autoriseren 4, borderel 4, bureel 4,

buro 4, certifikaat 4, cirkulaire 4, dateren 4,

d i f f i k u 1 1 e r e n 4 , d i r e k t e u r 4 , d i r e k t i e 4 , d i r e k-

trice 4, dosseren 4, formaliteit 4, gerant 4, hono-
rair 4, honoreren 4, komitee 4, kommissie 4,

kontentieus 4, lokaal 4, organisatie 4, organi-

sator 4 , organiseren 4 ,
paraaf 4 ,

paraferen 4

,

prokurist 4, regl emen ta-i r 4, reklameren 4, ren-

vooi 4 , royeren 4 , summier 4 , t e m p o r a i r 4 , t r a i-

neren 4, verifiëren 4.

Vergade- debat 2;

ringen '^): debatteren 3, mandaat 3.

appuyeren 4, ballotage 4, balloteren 4, decharge 4,

dechargeren 4 , delegatie 4 , d i 1 i g e n t e r e n 4 , d i s-

k u s s i e 4 , installatie 4 , installeren 4 , k o n g r e s 4

,

motie 4, noti f ikatie 4, permanent 4, prealabel 4,

precedent 4, president 4, proposeren 4, propositie 4,

referent 4, reglement 4, reglementeren 4, tumul-
tueus 4, unaniem 4, unanimiteit 4, urgent 4,

urgentie 4, voteren 4

') Vergelijk de Afdelingen „Staatsbestuur" en „Stad" (p. 50 en 69).

) Vergelijk: „Konstitutionele regeringsvorm" (p. 51).
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Dl' witordfu van ilrzc AtiK'liiig licbhcii rocds ecu iiiiiuli'r alijciiutii karakter;

toi'li lul>bfn zij nog cimi otru-iëlc stempel. De lioofdintlrnk die de le/.iiii; van

dl' Algemene rubriek achterlaat is dat, waar liet o|i organiseren aan-

kwam, de Fransen tot voorbeeld hebben gediend. De overgenomen woorden

wonlen steeds talrijker naarmate men de tegenwoordige lijd nailert , maar

reeds in de Middeleenwen komen er veel voor ilie heden uwr worden j'ebruikl

t'ii welker vroegtijdig bestaan in Noord-Nederland dus zeker is. Dat in de

rubriek \ e rga d e r i n ge n /o go»'d als uitsluitend jonge woorden zijn te

vinden, bewijst dat de vergaderwoede van jonge datum is.

Nijverheid.

Algemeen: ])aye l

.

beeiljaau >, floreren 2, jia troon 2.

artisaen :{ , inventeur 3.

associé -t, associëren 4, automaat 4, automaties 4,

exploitatie 4, exploiteren 4, fabriceren 4, fa-

briek i, fabriekant 4, fabricage 4, fabrii|ueur 4,

florissant 4, industrie l, industrieel 4, inge-

nieur 4, kompanjon 4, concessionaris 4, mate-
riaal 4. niekaniek 4, metier 4, ])atent t, paten-

teren 4, personeel 4, procédé 4, produktie 4,

projekt 4, projekteren 4, sorteren t.

B i e z o n d e r.

Fabriekswezen: aeeumnlator 4, actjuisiteur 4, centrale 4, cilin-

der 4, elektricien 4, elektries 4, industrieel 4,

combustibel + , machinaal 4, machine 4, machi-
nist 4 , mankement 4 , monteren 4 , monteur 4

,

régulateur 4.

.Mftaalimlnsliic: aiidein 1, latoen 1, matrijs 1, metaal 1, polijsten 1,

temperen 1, temporure 1.

batture 2, email 2, emailleren 2, foelie 2, speauter 2.

amaril 3, moele 3, sol duur 3.

adouceren 4, br u in eren 4, cement e ren 4, chabo tte 4,

ciseleren 4 , d a m a s c e r e n 4 , forceren 3 , front-

hamer 4, graf i et 4 , k;ilil)er t, ra ('f i ii ere ii 4, rege-

nereren 4, roosten I, rozet 4, solderen 4, s u j)-

port 4, ventilator 4, vernissen 4.

Munten en iillooi 2, brassage 2, empirance 2, grosserij 2, lingoot 2,

«•(•nd- en zilver- orfevcrie 2, toets 2.

bewerliiiisf

:

aHhuiren 3, hennepier 3, justeren 3, karaat 3.

ad jus te ren 4, alliage 4, avers 4, blan dieren 4,

grosserij 4, colifichet 4, matteren 4, montuur 4,

revers 4.

Honlbewfrliinu:: eljone l, planeren I, polieren 1.

brackoen 2, bresil 2, bueren 2, gcfuereert 2, gente 2, gen-

ture 2, i^uts 2. inaileriju 2, plank 2, riveren 2, tafelet-

terije 2, tafelier 2, vise 2, zie 2.

fret 3, matsen 3, puimsteen 3, rayeren 3, schampelioen 3.
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(jJlas- en

Aardewerk

:

Diamantslijiieii '):

Spinnen:

Weven ^):

Zijdeindnstrie -):

Lakenverrerij ^):

Suiker-

raffinaderij :

Kaarscn-

bereiding:

Dislilleerderij

:

Papierbewerkinsr

en Drukkerij

:

fineren 4, Bo ui e werk 4, burin t, frees 4-, guillo-
c her en 4, marqueterie 4, mouche 4, poli ment 4,

reeschaaf 4, sergeant 4.

kristal 1.

kristallijn 2.

biscuit ! , cassetten 4, cngoberen 4, faïence 4,

f il igreinglas 4, foelicn 4, glazuur 4, raatglas 4,

palet 3, plasticiteit 4. porselein 4, raffineren 4.

briljant 4, facet 4, marquise 4, paviljoen 4, pen-
el e 1 o (j u e 4.

kardeelslag 3, trens 3.

demêloir 4, doubleren 4, garnituur 4, lisseuse 4,

lustre 4 , m e r i n o s 4 , n a p p e u s e 4 , tamboer 4

,

transporteur 4, volant 4.

bertauden 1 , calanderaar 1.

asseleren 2 , draperen 3 , draperie 2 , draperiere 2 , drapier 2
,

cadas 2, pers 2, tisserie 2.

a ]i p r c t e r e n 4 , arcade 4 , a rm u r e 4 , b o b ij n 4 , bro-

cheren 4, c hem in 4, decatiseren 4, dizaine 4,

figuur 4, gaal 4, gecannelleerd 4, ge vel onteerd 4,

gros 4, harnas 4, contermarsch 4, croisé 4,

m a i 1 1 o n 4 ,
piqué 4 ,

pincet 4
, p o i 1 4 , r a ]) ]) o r t 4

,

toer 4.

d e g o m m e r e n 4 , f 1 o r e t z ij d e 4 , cocon 4 , k o n d i t i o-

neren 4, organsinzijde 4, titreren 4.

cinoper 1 , greine 1.

moreit 2 , sanguwijn 2 , taneit 2.

garance 3, kochenielje 3, roaans 3, rooset 3.

teinture 4.

raffinaderij 4, raffiuadeur 4, raffineren 4.

stearine 4.

bom 1

.

tartre 2.

gauge 3 ,
gaugieren 3

.

distillateur 4 , d i s t i 1 1 a t i e 4 , distilleren 4 , fermen-

teren 4.

papier 2, prent 2, prenten 2, rubriek 2.

abbreviature 3, formaat 3, maculature 3, timp a en 3,

vignet 3.

akkolade 4, auto grafie 4, burin 4, chalcografie 4,

chassis 4 , c h r o m o 1 i t h o g r a f i e 4 , distribueren 4,

faksimile 4, ferlet 4, frisket 4, galei 4, galjart 4,

gelati neren 4, gegauffreerd 4, ge vel onteerd 4,

graveren 4 ,
graveur 4 , initiaal 4 , i n t e r 1 i n i e 4

,

quadrillepapier 4, cliché 4, clicheren 4, koetsen 4,

*) Ik dank deze termen aan de vriendelikheid van de Heer Slijper te Amsterdam.

Twijfelachtig is de Franse afkomst van: devekaler^ holet (Fr. ciilasse)^ nijf (Fr. naif?)^

rondist.

-) Vergelijk hierna de rubriek „Stoffen" (p. 80).

') Vergelijk de rubriek „Kleuren" op p. 45.
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couterpiTS i , kopij 4, xyloi^rufic 1- , kiirsief i

,

lithogriiaf 4, 1 i t hofrra fe ren I, I i t I>o<;riif ie l-

,

matrys I. mediaan t, pa ij i n c ren 1, romein 4,

s a t i n e r e n 4 , stereotiep 4 , stereotypie 4 , t y p o-

irraaf l, typoïrrafie 4, typo<;rafie3 4, velijn 4.

3. llandwerk'en.

A 1 1: e in e e n :

B i e zo n (l e r

Aannemer '):

(Houwen vau

huizen enz.).

Btikkcr:

Belianaror

:

Boekbinder

:

Bontwerker:

Horlogemaker!

Kleermaker:

Leerlooier:

.Metselaar:

Schilder:

Schoenmaker:

mekaniek 4 (subst.l, mccaniscrcn 4.

base 1, fondament 1, gophmkiert i, kanteel 1, kolom 1,

crevetse 1 , maisiere 1 , muraal 1 ,
jjcnne 1 , posterne 1

,

pui 1, stavelie 1, wiket 1.

aloor 2 , arket 2 , balierkijn 2 , bilioen 2 , blocket 2 , chamme-

rande 2 , dobbeleel 2
,

gemureert 2
, g 1 u i 2

,
gorgoel 2

,

gotiere 2 , huseel 2 , capement 2 , k a r b e e 1 2 , cornier 2 ,

lamble 2 , lambourde 2 , linteel 2 , ogijf 2 , ordeis 2

,

paneel 2, penant 2, perron 2 ,
pinakel 2 ,

plankiet 2

,

plavuis 2, polei 2, reprise 2, schalie 2, sotfreinen 2,

sj)auleiren 2, stanson 2, tafelment 2, tralie 2, trans 2,

routeren 2.

basement 3, kornis 3, mommie 3, murage 3, plankier 3,

solemeut 3.

astragaal 4, attiek 4, avantprijs 4 , blokkeel 4 , c h a s s i-

net 4, facade 4, galerij 4, contrefort 4, plafond 4,

plafoneren 4, portant 4, talie 4.

regieren 2.

schotfelioen 3, tremel 3.

koord 1, lus 1, parmentier 1, jiarmentrie 1.

borduren 2, tapisserie 2.

tapijtsier 3.

floreren 1, covertoer 1, perkament 1.

frontsijn 2.

brocheren 4, karton 4, kartoneren 4, marokijn 4.

pelterij 1.

peltier 2.

horloge 1.

behen 3.

remontoir 4, spiraal 4.

passen 1.

stafelrije 3, staj)eel 3.

fatsoen 4, cou])e 4, e on peur 4.

besaen 1.

tannen 3.

cement 1, kareel 1, mastijk 1, pleister 1.

luteu 2 ,
parpein 2 ,

plaestcrare 2 , tegelerie 2 , truweel 2.

arduin 3, gips 3, lutercn 3, tras 3, tufsteen 3.

beton 4.

famisage 2, prumeren 2, vernis 2.

corduwaen l.

karaui3(leer) 2, konterfoort 2, cordcwanier 2, savetier 2.

') Vergelijk de rubriek ^Bouwkunst" (p. 40).

Verband. Kon. Akarf. v. Wetensrh. Afd. Letterk. N. R. Dl. VII.



06 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

s eg rijn 4.

Smid en forge 1, yclavielt 1, travalje 1.

Slotoniakei*: klauwier 2, maelget 2, marteel 2, palmeel 2, pinolic 2,

scharnier 2.

Steenhouwer: albast 2, momiuacrter 2, roketier 2.

carrière 3, mozaiek 3.

Zadelmaker: lormier 2, selrie 2.

liarniceur 4.

Wij behandelen hier de rubriek Nijverheid tegelijk met die der

Handwerken: zij behoren bij elkander en zijn zelfs niet geheel te schei-

den: zo is bijv. het ambacht van de timmerman begrepen in de rubriek

„Houtbewerking". Ik vlei mij niet dat mijn lijsten volledig zijn; men zou

over meer vakkennis moeten beschikken dan ik bezit, om alle vroegere en

hedendaagse termen te kunnen geven. Tocli zullen misschien de verschillende

rubrieken een niet al te scheef beeld geven van de meerdere of mindere

invloed die Frankrijk gehad heeft op de verschillende vakken. Als men de

rubriek der „Nijverheid" vergelijkt met die der „Handwerken", dan is

men getroffen door het feit dat in de eerste vooral jonge woorden, in de

laatste bijna uitsluitend oude worden aangetroffen. Bovendien zijn van deze

laatste woorden de meeste hier niet in gebruik; het is waarscliijnlik dat

zij, in de Middeleeuwen, alleen in België zijn gebezigd. Trouwens, de

menigte woorden die ik onder het hoofd Aannemer heb verzameld,

komen voor het grootste deel uit de Liventaire de Brwjes. Enige der in

bovenstaande groepen opgenomen woorden hebben bovendien een algemene

betekenis.

Yoor de beschavingsgeschiedenis is deze Afdeling gewichtig. Men lette

bijv. op de rubriek Weven, waaruit blijkt van hoeveel belang de laken-

industrie hier was. Merkwaardig is ook het groot aantal Pranse woorden voor

de Drukkerij.

4. Ha7uleL

Algemeen: delivrance 1, leveren 1, leversoen 1, voiture 1.

faer 2 ,
garant 2, grossier 2, contrepois 2, leverantie 2,

monster 2, restant 2, soort 2, vente 2.

artikel 3 , facteur 3, kapitaal 3, consorte 3, kon-

trakt 3, koutrakteren 3, korresponden tic 3, kwa-
liteit 3, magazijn 3, negotiëren 3, protest 3,

provisie 3, triëren 3, specificeren 3.

branche 4, debiet 4, exorbitant 4, employé 4, en

detail 4, en gros 4, etablissement 4, falsifikatie4,

filiaal 4, garanderen 4, garantie4, interesseren 4,

kommercieel 4, commis-voyageur 4, konditio-

neren 4, kontraktant 4, coulant 4, kwantiteit 4,

lanceren 4, malaise 4, marchand 4, marchanderen 4,

marchandise 4, negociant 4, negotie 4, offerte 4,

order 4, principaal 4, provenu 4, reklame 4,

soliede 4, sorteren 4, stagnatie 4, superieur 4

(adj.), veudeur 4.
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Voritukkiiii;: l):ircol 1, boetseel 1, fmiecl l, jarre 1, ruwe 1.

barisecl 2 , coste '^
,
poiusocu '2

, siirpeel 2.

baal :>, balie 3, fust 3, pakket ''>.

(Muballai^c 4, einballeroii k

IJockliiMKliiiu-: f:iill(>reii 1, fraite 1, kwijten 1, prijs 1, rabat l.

som 1

.

1) a 1 a n s 2 , uicscavcren 2
,

payavel 2
,

])risie 2 , sommeren 2.

a s s u r a u o i e o , assureren 3 , bankroet 3 , bankroe-
tier 3, insolvent 3, contrebori;ho 3 , creancie 3 , crcan-

cier 3, krediet 3, provisie 3, remboerseren 3,

sol vent 3 , s u r j) 1 u s 3 , surseance 3.

aktief 4, assuradeur 4, debiteur 4, debitricc 4, defail-

liant 4, faillissement 4, faktuur 4, faljiet 4,

k o m p t a b i 1 i t e i t 4 , contabel 4 , k o n t a n t 4 , k r e d i-

teren 4, krcditeur 4, creditrice 4, kwitantie 4,

kwiteren 4, passief 4, solvabel 4.

.Maten: dozijn 1, kerke 1, koppel 1, ([uaertroen 1, masse 1, musure 1.

bras 2, liavot 2, peket 2, pint 2, rasier 2.

ons 3, ponciel 3, siseine 3.

c e n t i- , d e e i- , li e k t o- , kilo-, m i 11 i- l , decimaal 4

,

gros 4.

G r o o t h a n (1 e 1 : ]Ki r t ij 1

.

caucilioen 2, coltier 2.

agent 3, expediëren 3, konsig neren 3, transport 3.

debouché 4, doeane 4, doeanier 4, expediteur 4,

exporteren 4, exporteur 4, faktorij 4, impor-
teren 4, importeur 4, cargesoen 4, cognosse-
ment 4, kommittent 4, korrespondent 4, mille 4,

syndikaat 4.

Kleinhandel: affaire 1

.

fonti(; 2, klant 2, mars 2, meercerie 2 , mersenier 2

,

merser 2.

buket 3, effektueren 3, kater 3, rabatteren 3, trebuket 3.

agentuur 4, baskule 4, bon 4, depo 4, etalage 4,

etaleren 4, finaal 4, galanterieën 4, geassor-

teerd 4, klandestien 4, klandizie 4, kolportage4,
kolporteren 4, kolporteur 4, konkurent 4, kon-
kurentie 4, koöperatief 4, quincaillerieën 4, likwi-

datie 4, likwideren 4, remboers 4, retourneren 4,

vitrine 4.

Namen van librarie 1, panetier 1, pesteric 1, pestier 1, tripicre 1.

handelaars en fruiterie 2, fruitier 2, julerie 2, juwelier 2, crasier 2,

zaken: librarier 2, maiseel 2, oblier 2, specier 2.

manufacture 3, poelier 3, victalicr 3, vivandier 3.

droger ij 4, drogist 4, manufakturier 4, papeterie4,
tailleur 4.

Geld hand cl: lombaert 1, rente 1.

(1 i s ji o n e r e n 2 , f i n a n t i e 2 , fret 2, interest 2, cauwer-

sijn 2, prest 2, sourrente 2.

akcepteren 3, arrentement 3, arrenteren 3, bankier 3,

f oerneren 3, kauwersuene 3, croos 3, prolongatie 3,

prolongeren 3.

acceptant 4 , a k c e p t a t i e 4 , acceptcur 4, aktioneren 4,

assignatie 4, assigneren 4, baisse 4, divident 4,

oI*
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effekten 4-, emissie 4, emitteren 4, endossement 4,

endosseren 4, financieel 4, financier 4, fonds 4,

hausse 4, hypothekair 4, inkasseren 4, kapitali-
satie 4, kapitaliseren 4, koepon 4, koert a ge 4,

kommissionair 4, konsoli deren 4, konversie 4,

kon verteren 4, metalliek 4, nominaal 4, note-
ren 4, obligatie 4, realiseren 4, remise 4,

remitteren 4, rouleren 4, sekuur 4, spekulant 4,

spekulatie 4, spekuleren 4, tantième 4, usurier 4.

Geldsoorten : besant 1 , billioen 1 , denier 1 , fertoen 1 , loi 1 , malie 1

,

pejement 1, poitevin 1, poitevineren 1, sesein 1.

angelot 2 , dobbele 2 , dukaat 2 , florijn 2 , frank 2 ,
paye 2

,

l)arisis 2, postulaat (gulden) 2, royeel 2, saluut 2, tournoys 2.

contergarde 3 , blaffaert 3 , blank 3 , dubloen 3 ,
point 3

,

testoen 3.

cent 4, depreciatie 4, depreciëren 4, dukaton 4,

pistool 4, specie 4.

Handelsvloot bark 1, buis I, drachmon 1 ,
galei 1, harpoen 1, har-

en Visserij ^): puis 1, hune 1, kabel 1, koket 1, lamprei 1, laveren 1,

marinier 1, mossel 1, naveel 1, patroon 1, siege 1.

barge 2 , bartoen 2 ,
gouvernael 2 , koers 2 , comité 2 , kom-

pas 2, contermeester 2, lagaen 2, line 2, masse 2, mesca-

veren 2 , naveide 2, piloot 2, pleit 2, tarpoeizen 2.

balleen 3, ekipage 3, fuste 3, kaapstander 3, kajuit 3,

kalf at en 3, kampanje 3, kardeel 3, karveel 3, k om-
bof 3, kombuis 3, konvooi 3, lastaedse 3 ,

pinas 3

,

piraat 3, propijs 3, puts 3, raseel 3, smak 3, stop 3, taan 3.

affrettement 4 , aubain 4, botteloef 4, bras 4, despage 4

,

despageren 4, drossen 4, goelet 4, quarantaine 4,

komman dant 4, mars 4, matroos 4, moelje 4

,

oktant 4, ponton 4, signaleren 4, skafander 4.

Biezonder groot is liet aantal Handelswoorden, en, blijkens de lijsten , i?

het altijd groot geweest, waut dat voor Geldhandel de jonge woorden

zozeer in de meerderheid zijn, heeft een speciale oorzaak, nl. dat de geld-

handel eerst laat zulk een vlucht heeft genomen. Ik vestig de aandacht op

de groep Namen van Handelaars en Zaken; deze rubriek noemt

uitsluitend de titel van de verschillende branches, en geen der biezonder-

hedeu (Vgl. p. 44).

Leerzaam voor de beschavingsgeschiedenis is de rubriek Geld met zijn

talrijke vormen voor geldsoorten uit de oude tijd; ook de verschillende

termen voor Maten zijn merkwaardig, vooral de oudere, want de latere

zijn internationaal'. En dat de namen voor grote geldsommen (zie later de

groep Getallen) alle eerst in de 3*^ en 4^ periode voorkomen, is het

gevolg hiervan dat zij ook in Frankrijk eerst na de 15^ eeuw in gebruik

zijn, behalve million , dat ook bij ons ouder is dan de andere. Het is

bekend dat woorden voor getallen boven 1000 bij vele volken uit den

vreemde zijn overgenomen.

Een woord over de rubriek Handelsvloot en visserij. Ik laat

buiten bespreking de termen die op de overzeese handel betrekking hebben

') Vergelijk de rubriek „Weersgesteldheid" op p. 70.
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(zoals lUspagé) , maar herhaal de bctuigiiii: mijner verbazinir (vgl. |). 57),

ilat wij voor de zeevaart zoveel Franse woorden hebben gebrnikt, en noir

jrebrniken, want een groot aantal der in de drie eerste tijdvakken over-

stenomeu woorden, leven noi; in de mond der zeelieden.

Ten slotte, het zon misschien aanbeveling hebben verdiend een afzondor-

like rubriek „Handelsprodnkten" samen te stellen. De woorden die daarin

thuis zouden behoren, vindt men uu verspreid, vooral in de Afdeling

„Yoeding" (p. S2). Zij zijn echter niet alleen belangrijk voor de kennis

van de invloed van Frankrijk op onze handel; zij bewijzen ook de invloed

die het op ous partikulier leven gehad heeft. Ik heb, om ze niet tweemaal

te drukken, moeten kiezen uit welk gezichtspunt ik ze wilde beschouwen

5. Stadslereti.

Algemeen: citeit 1.

l>o straat, Opon- belfoort 1, bordeel 1, diiwiere 1, formerie 1, hospitaal 1,

bare gebuuwcn: hostelier 1, couduut 1, ostelrie 1, pavement i, pavcren 1,

schavot 1, sluis 1, tavernier 1, toren ].

allee 2, buis 2, herbergerie 2, joderie 2, cabaret 2, caba-

rettier 2, kade 2, kaneel 2, cautsieden 2, plavei 2,

reget 2, rempart 2, repas 2, riool 2, singel 2, tavernie 2.

krotte 3, logement 3, palissade 3, plantsoen 3.

abattoir 4, avenue 4, barrière 4, bassin 4, boiiicvard 4,

elektriek 4, estaniinet 4, fausbour"^ 4, galerie 4,

hotel 4, café 4, kiosk 4, macadamiseren 4, mena-
gerie 4, ])alissaderen 4, passage 4, plantage 4,

plein 4, ])opuleux 4, ])rise d'eau 4, restaurant 4,

statue 4, table d'hote 4, trottoir 4, urinoir 4.

Lcveu op straat: gepeupel 1, huwen 1, merdaelge 1, reveel 1.

caboel 2, rapalje 2, rumoer 2, triboel 2.

populasse 3 , rabat 3 , toeveel 3.

ak klameren 4, foele 4, garboille 4, kabaal 4, kom-
bustie 4, spektakel 4.

Openbare fore 1, menestraiidie 1, minstreel 1, tent 1.

verniakcliklieden, esbatement 2, illumineren 2, menestreel 2.

kermis: fuseie 3, guirlande 3, jongleur 3, marotte 3, passepasse 3.

akrol)aat 4, automaat 4, balanceren 4, ballon 4,

boufTon 4, festoen t, harlekijn 4, hippodroom 4,

illuminatie 4, inaugureren 4, jongleren 4, ka-

roesel 4, kinematograaf 4, lam j) ion 4, marionet 4,

])aljas !, ])arachute 4, pirouette 4, polichinel 4,

prestidigitateur 4, seance 4, somnambule 4,

tourniquet 4.

]i i e z o n d e r

:

Stcdclik Ijpstuiir kalende 1, commonie 1, commuun 1, prctcrie ], rooi (lijn) 1.

en administratie: freurie 2, juusten 2, korps 2, oktrooi 2, vergieren 2.

agent 3, gaugc 3, gaugieren 3.

korporatie 4, pompier J, sekretaric 4.

.Joarnallstiek: ])ers 1.

adverteren 2.

journaal 3.
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Openbare

weldadigheid

;

School

:

abonnee 4, abonnement -i, abonneren 4, adver-
tentie 4, annonce 4, annonceren 4, bulletin 4,

feuilleton 4, inseraat 4, journalist 4, koerant 4,

communiqué 4, publiciteit 4, redakteur 4, redak-
tie 4, redigeren 4, rektificeren 4, rektifikatie 4.

cliaritabel 4, donateur 4, donatrice 4, fondatie 4,

crèche 4, pas sante(huis) 4.

castiment 1, scholier 1, schrijven 1. studie 1.

doctoor 2, promoveren 2, rectoor 2,student2.
baeckelaris 3, vakantie 3.

absenteren 4, aspirant 4, bon 4, diktee 4, edu-

katie 4, eksamineren 4, externaat 4, elementair4,
elève 4, immatriculatie 4, immatriculeren 4, inaugureel 4,

instituteur 4, institutrice 4, instituut 4, inter-

naat 4, kollege 4, college 4 („kollega"), condiscipel 4,

questioneren 4, okku peren 4, pedagogie 4, pen-

sionaat 4, professoraat 4, radikaal 4, repri-

mande 4, reünie 4, sekondant 4, surveillance 4.

6. Landleven.

Algemeen:

Biezonder:
Weersg'esteldheid

:

chaussee 1, Üume 1, fontein 1, fosseit 1 ,
graveel 1

,

hamei 1 , ile 1 , kampanje 1 , contrei 3 1 , marche 1 , mar-

chieren 1, marine 1, mielge 1, mijl 1, moeras 1, mote 1,

passage 1 ,
poeder 1, rivier 1, rots 1, vallei 1.

fosse 2 ,
golf 2 , caeliau 2 , kust 2 ,

plovijts 2 , rabat 2

,

rivage 2, rotier 2, rustier 2.

bak 3, hoelette 3, kaap 3, kaban 3, kanaal 3, limiet 3,

marescagie 3.

baricave 4, belvedère 4, draineren 4, glaatse 4 , i n o n-

datie 4, inon deren 4, cultiveren 4 , laboureren 4

,

niveau 4 ,
pastorel 4 , plateau 4 , r a v ij n 4, rustiek 4,

terrein 4, tracee 4, travers 4.

oreest 1, seizoen 1, tempeest 1.

bise 2.

Landbouw
en veeteelt:

Yisteelt

:

Bomen
eu planten:

Op planten betrek-
king hebbend:

balsemiek 4, bries 4, bruwijne 4, orageux 4.

beest 1, belijn 1, bovier 1, kouter 1, oust 1, paelge 1,

pertche 1, praierie 1.

boverie 2, tilaetse 2, hafteel 2, houweel 2, carretier 2,

cariot 2, marie 2, palle 2, persoor 2, zavel 2.

beestalie 3, bellier 3, femele 3, pijpengaal 3, raepier 3, sake-

leren 3.

pi SC ik ui tuur 4.

abeel 1, eglantier 1, jenever 1, kastanje 1, castaen-

gier 1 , rusche 1

.

brusc 2, plataan 2.

bedeguaerd 3,laurierboom3,olm3.
kamperfoelie 4, populier 4.

bosschaelje 1 , bosschage 1 , branke 1 , bottoen 1 , foreest 1

,

tronk 1.

front 2, laeie 2, lommer 2, racine 2, schors 2.
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gnmcn 3 . nimiiijie 'i , struweel 3.

arrousercn 4, ombmge +, omhrngeren 4 , ombmifcux I-.

Vosfcls: biitoor 1, gaai 1. mccrie 1. mos 1, se li ii i vu i t 1,

tortel 1, vanecl 1, vükiu 1.

gerrulcren '2, kalander -'.

aronde 3, buizerd 3. huberou 3, huijjc 3. pluvier 3,

turrijnrvogel) 3.

planeren k

Audorc (lieren: govioen 1, soavote 1.

cartaerd 3 , kokerol 3.

Met enkele groepen van deze laatste rubriek naderen wij zeer dicht tot

het individuele leven, met name met de v/oorden die wij verenigen ouder de

titel Leven op straat. Andere zijn officiëler, bijv. die voor Stedelik
bestuur; hun aanwezigheid kan niet, zoals bij de algemene bestuurs-

woorden, verklaard worden door de regerende vorstehuizen; zij zijn onder

andere vlag binnengekomen en kunnen worden gelijkgesteld met de termen

voor „administratie", evenals de woorden voor de Straat en voor Open-
bare weldadigheid. Dat voor Openbare verin akelikheden, voor

Journalistiek zoveel Franse termen worden gebruikt, kan niet verwon-

deren, daar dat alles uit Frankrijk hierheen is gekomen. Maar merkwaardig

is het betrekkelik grote aantal Franse woorden voor schoolaangelegeidieden

,

waar wij eerder Latijnse zouden verwachten; in de Middeleeuwen hebben de

Latijnse termen natuurlik de overhand , en de talrijke woorden uit de laatste

periode moeten zeker aan de invloed van de Franse school worden toege-

schreven. Ter beoordeling van de vele algemene woorden voor Landleven,
bedenke men dat niet alle zijn blijven bestaan, en dus niet alle waarschijnlik

in Xoord-Xederland werden gebruikt. Maar met fontein^ rivier, vallei, golf,

kust, kaap, kanaal, terrein is dat zeker wel het geval. Laten enkele dezer

als geografiese, dus wetenschappelike termen zijn binnengekomen (bijv. golf,

kaap, kanaal, terrein), of als sportstermen (bijv. rivier, „jachtterrein"), toch

blijven er moeielik te verklaren woorden als kust, moeras, die een begrip

uitdrukken dat in ons land inheems was; hoe is hun binnenkomen te ver-

klaren ? Door de zeevaarders ? Maar dan is het feit van het overnemen niet

minder vreemd. Dat wij een zo algemeen begrij) als „jaargetijde" door ««i,?o<?M

uitdrukken, zou zijn te verklaren uit het samenvattend karakter van dit

woord. Ook de groep Planten bevat veel merkwaardigs. Waardoorhebben

wij voor schors een Frans woord, hoe komt het dat zoveel zeer gewone vogels

een Franse naam hebben? Deze rubrieken behoren zonder twijfel tot de be-

langrijkste; zij bevatten namen voor alledaagse begrippen en zaken, en die

namen zijn Frans. Van vele planten, ook als zij tegenwoordig in het wild

voorkomen, mag men aannemen dat zij als gekweekte planten hier zijn inge-

voerd; zo kunnen ook schors en tronk oors|)roiikelik termen van tuin- of

booml>ouw zijn geweest. Moeieliker is de verklaring van de vogelnamen als

gaai, mos, Ijuizerd: zijn dat ook oorspronkelik wetenscliappelikc termen?
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DERDE HOOFDGROEP.

De Mens in zijn partikulier leven.

Een Hollander kan^ in zijn privaat leven, enige Franse woorden niet

missen. Maar het aantal voor hem nodige termen zal groter of kleiner

zijn naar de maatschappelike kring waartoe hij behoort. Vooral in deze

afdeling zal dus telkens moeten worden vastgesteld tot welke gebrnikskring

de woorden behoren , en bij de konkluzies die wij uit de verschillende groepen

zullen trekken, zullen wij rekening daarmede moeten houden.

Het is zonder twijfel de allerbelangrijkste groep van overgenomen woorden:

voor Erause invloed ten onzent hebben zij de meeste bewijskracht. Ik heb

getracht ze te rangschikken naar hun meerdere of mindere betekenis voor

het vaststellen van die invloed en heb, uitgaande van de woorden die een

uiterlik begrip aanduiden, in opklimmende reeks de meer innerlike geplaatst.

Ziehier, ter verduideliking, hoe ik gemeend heb te werk te moeten gaan:

A. Het uiterlik leven van de Mens.

1. Het bewoonde Huis en het Huishouden.

Algemene woorden.

Bewoners.

Inrichting.

Meubels en Benodigdheden.

Algemeen.

Eetkamer.

Slaapkamer.

Salon.

Studeervertrek en Schrijfbehoeften.

Keuken.

Linnenkamer en Was.

Verlichting.

Verwarming.

Tuin.

Algemeen.

Tuinplanten.

Hof.

Stal.

Algemeen.

Paarden.

Rijtuigen.

Reizen.

2. Kleding.

Algemeen.

Stoffen.

Stoffen en tegelijk benaming van een kledingstuk.

Bont.

Kledingstukken.

Algemeen.

Van vrouwen.

Van mannen.

Van kinderen.
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Iloofdbcilckkiug.

Schoeisel.

Ka|)sel.

riirlums

Versierselen.

Toiletartikelen.

3. Vocdinir-

Algemeen.

Vleesspijzeu.

Vogels.

Vissen.

Groenten.

Eier- en Meelspijzen.

Toespijzen en Gebuk.

Specerijen.

Vruchten.

Dranken.

B. Df Mens iii zijn onii^uiig uict uudorcu.

Omgrang niet uitsluitend door het woord.

Algemeen.

Biezonder.

1) Hulp, verzoening.

Twist, vechten, plagen.

2) Liefde.

Vriendelikheid
,
goedheid , eerlikhcid.

Trots.

Haat, toorn, onvriendelikheid.

]?edrog.

3) Krachtig optreden.

Strengheid.

Koppigheid.

Slapheid.

Meegaandheid.

4) JJeleefdheid , cerl)ied.

Goede manieren.

Onbeleefdheid.

Vreemde en slechte manieren.

Vermaken.

Sport.

Gymnastiek en Schermen.

Andere sport.

Paarden, wedrennen.

.lacht.

Vissen.

Spelen.

Algemeen.

Schaakspel.

Damspel en dgl.

Dobbelspel.
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Kaartspel.

Biljart.

Kaatsspel.

Kolfsjiel en dgl.

Kinderspelen.

Hoken.

Handwerken.

Feesten en Plechtigheden.

Algemeen.

Biezonder.

Bal en soiree.

Maaltijden.

Andere feesten en plechtigheden.

Gelukwensen en geschenken.

Huwelik.

Kouwbeklag.

Omgang door middel van het woord.

Algemeen.

Tussenwerpsels en groeten.

Titels.

Konversatiewoorden.

Biezonder.

1) Vleierij.

Belediging.

Algemeen.

Scheldwoorden.

Bespotting.

2) Aanmoediging, goedkeuring.

Tegenwerking, afkeuring.

C. De uiteiiikc persoon van de Mens.

Het fysieke leven van de mens.

Algemeen.

Lichaam.

Uiterlike verschijning.

Algemeen.

Schoonheid.

Levensfunkties.

Lichaamsbewegingen.

Werk.

Uitingen van de fysieke gesteldheid.

Levensomstand i 2:heden

.

Algemeen.

Verwantschapsnamen.

Biezonder.

Gelukkige.

Ongunstige.

Geldelike omstandigheden.

Zeden.
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D. l)v iniierliko pcrsouii vuii do Heus.

Stomminir.

Algemeen.

Biczomler.

1) Vroliklieid,

Venlriet.

JJerouw.

2) Verliingen.

Vrees, onzekerlieiil.

3) Kalmte.

Üpiiowoiuleiihcid.

karakter.

.M^^emceii.

Miezüiuler.

1) Deugd.

Ondeugd.

2) Moed.^

Lafheid.

3) Opgeruimdheid.

Somberheid.

4) Ernst, eenvoud.

Lichtzinnigheid , onoprechtheid.

Geest en Verstand.

Verstandelikc en geestelike eigenschappen.

Gunstige.

Knapheid
,
geestigheid.

Slimlieid.

Verbeeklingskracht.

2k)rgvuKligheid.

Ongunstige.

iJomheid.

Afgetrokkenheid, shipheid.

Eigenaardige formatie van de geest.

Verstandelike werkzaamheid.

Tijd.

Getallen.

\. Ilrt uilcrlik Irvon van de .Mens.

L Ile/ Ijewü07i(le Huis en hef Huishouden.

Algemeen:
aeisement l, maisniede 1.

habituwacie 3, menage 3.

etablisseren 4, hom me d 'affaires 4, installeren 1,

sejour 4, sejoumeren 4.

Bewoners:
-Vlsrempon : logeren 1, meissenicr 1.

delogeren 1, pensionaire 4.
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Bedicndeu

en Huisgenoten!

1 11 r i c h t i II ir :

parloor 2

,

4 , a r r a ii-

Meubels en
Algemeen

:

Eetzaal

:

Slaapkamer

:

Salon

:

Studeervertrek

Schrijf-

behoeften :

Eenken :

bottelier 1, kamenier 1, portier 1.

barillier 2, essanchon 2, gaardenier 2, goeverneurS, haus-

teur 2, livrei 2, page 2, palfrenier 2, potagier 2,

seneschael 2 , sommelier 2.

gagieren 3, goevernante 3, lakei 3, menagier 3.

koetsier 4, cubiculair 4.

kemeneie 1, pavement 1, portaal 1, priveie 1.

appendijtscap 2, bassecamere 2, bordes 2,

sekreet 2, studoor 2.

garderobe 3, guichet 3, salet 4, terras 3.

alkoof 4, antichambre 4, arrangement
geren 4, ascenseur4, balkon 4, boudoir 4, etage 4,

galerij 4, garni 4, interieur 4, corridor 4, cou-

loir 4, logeabel 4, plafond 4, plee 4(?), pletie4(?),

rez-de-chaussée 4, salon 4, serre 4, soeterrein 4,

suite 4, vestibule 4.

Benodigdheden:
almaris 1, klok 1, meubel 1, tafel 1, tafelet 1.

gordijn 2, keminel 2.

gordinage 3, lambris 3, lambrisseren 3, lambrosure 3.

ameublement 4, marquise 4, meubileren 4, mobi-
lair 4, persiennes 4, plumeau 4, spanjolet 4.

dretsoor 1 ,
pul 1

.

buffet 2, goubiet 2, komfoor 2.

bahuut 3, bokaal 3, coppetasse 3.

karaf 4, sifon 4, tête-a-tête 4.

calijt 1, koets 1, koffer 1, coverture 1, culte 1.

flassaerge 2, kussen 2, litiere 2, matras 2, urinaal 2.

flassaert 3, fluwine 3, kabinet 3, ledikant 3.

bidet 4, chiffonière 4, pó 4, psyche 4.

lise 1, stofferen 1. tapijt 1.

houchieringe 2, maerspiet 2, stofFereel 2, tapisserie 2.

karpet 3.

album 4, bouilloire 4, chaise longue 4, draperen 4,

etagère 4, fauteuil 4, geridon4, gobelin 4, hoes 4,

kanapee 4, causeuse 4, kommode 4, konsole 4,

lustre 4, pendule 4, portière 4, pouf 4, stoffage 4,

taboeret 4, trumeau 4, vaas 4, volière 4, enz.

lectrine 2, pulpijt 2, schriftoer 2.

bibliothèque tournante 4, buro 4, kassette 4, sekretaire 4.

atrement 1, brief 1, griffie 1, calamer 1.

inkt 2 , katern 2.

adres 3, adresseren 3, billet 3, k ach et 3, kache-
teren 8, korres pon deren 3, liniaal 3, respondencie 3.

enveloppe 4, etiket 4, fiche 4, gomelastiek 4,

korres p on dentie 4, liniëren 4, portefeuille 4,

presse-papier 4, punaise 4, velijn 4.

baterie 1, bus 1, doblier 1, fiool 1, fontein 1, casse 1,

coolen 1, paneterie 1, plateel 1.

bottelarij 2, bouteille 2, broche 2, buitel 2, dragioer 2,

fustalie 2 , couleren 2 , couverkel 2 , lardier 2 , teljoor 2

,

saucier 2, schuren 2, stamijn 2, vaselment 2, vasseel 2.

aluin 3, carnier 3, servoor 3.

filter 4, filtreren 4, grafiet 4, kastrol 4, office 4,

pasteuriseren 4, servies 4.
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I.innpnkaiiier lavoor 1, pers 1.

«'11 »as: hivciulicr '2, ])evïe 2, servet ~'.

kam lor 3, kiiluiuler 3, liiveure \i.

lingerie k

Vorliolillii?: hniiuloeu 1, doblitse 1, larap l, tartisc 1.

fakkel 2, kandelaar '2, lantaarn 2, lenemcnt 2,

tortijts 2.

flambouw 3, toorts 3.

allumoren 4, bougie 4, lampion 4.

Vorwariniiiir: fornuis 1.

t'aloirde 2 , fasceel 2.

anthraciet 4, briket 4, kalorifcre 4.

Tuin:
Alareiiieon : fulgie 1, prieel 1.

vijver 2.

cagie 3.

allee 4, berceau 4, gazon 4, gloriëtte 4, oranjerie 4,

park 4.

Tuin]>lanton : heliotroop 1, lelie 1, pioen 1, rosier 1, violette 1.

kersoude 2, oosterlucie 2, rozet 2, viool 2.

affodil 3, beniuijn 3, damast (bloeme) 3, jannette 3, jas-

mijn 3, pensee 3, santorie 3, tornesol 3, violier 3.

balsemien 4, martagon 4, mariolein 4, orchidee 4,

rosmarijn 4, tuberoos 4.

II of: cisterne 1, horderen 1, hordijs 1, loods 1, vergier 1.

bascoert 2, mastijn 2, palisse 2.

koert 3, staket 3, warande 3.

Stal •):

Alüremecn: foerage 1, conreiden 1, crupiere 1, lamoen 1, rastelier 1,

scorgie 1 , teestier 1.

fiënten 2, marisauchie 2, sambue 2, singel 2.

bast 3, gareel 3, ketsoore 3, latierboom 3, longe 3.

harnachement 4.

Paarden: chcvael 1, liaert 1, monteren 1, moreel 1, ronside 1.

bai 2 , hakkenei 2.

('ourtauwe 3, trot 3.

Iiijtuij;cn: berline 4, ekipage 4, faëton 4, fiacre 4, kabriolet 4,

karos 4, koe pee 4, sjees 4, enz. enz.

Reizen ^): arriveren 1, fooi I, fortsier l, giste 1, koffer 1, con-

voyeren 1, latimeer 1, logeren 1.

bolge 2, logies 2, message 2, messagier 2, paspoort 2,

pleisteren 2.

bagage 3, boeget 3, errement 3, postiljon 3, propijne 3,

rollener 3 , truceman 3 , voyagie 3.

arrivement 4, biljet 4, dekla reren 4, diligence 4,

imi)eriaal 4, koejjec 4, koerier 4, compatriot 4

,

libre parcours 4, passade 4 ,
patas 4 , r e t o e r 4 , toe-

rist 4, trajekt 4, valies 4, visiteren 4, voyagereu 4.

Bij deze groep van woorden heb ik alleen het bewoonde huis in de kring

van beschouwing opgenomen, daar het anders beter past in de groep „Aan-

') Vergelijk p. 56 en hierna de groep „Sport".

') Vergelijk de groep „Openbare diensten" (p. 52).



78 DE PJIANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

nemer"; deze scheiding is min of meer willekeurig: een gang bijv. behoort

ook tot het gebied van de architekt; toch is die splitsing moeielik te ver-

mijden; er zijn „huis" termen die een geheel ander karakter hebben dan de

hier genoemde. Men vergelijke echter de groej) „Aannemer" (p. C5).

Als wij de woorden van deze afdeling in hun geheel overzien, dan geven

wij ons rekenschap dat zij bijna alle een niet-uitgebreide betekenis hebben.

Leerzaam is in dat opzicht de groep Inrichting. Voor „slaapkamer",

„trap", „huiskamer" gebruiken wij echt Nederlandse woorden (ook „logeer-

kamer" is een Hollands woord); ook voor „studeervertrek": de reden

ligt voor de hand. Tegenover die Nederlandse algemene termen staan auti-

cJiaw.hre^ houduir , 9erre
,
parloor, alkoof, die speciale, niet noodzakelik aan-

wezige, vertrekken aanduiden. Dat er zoveel woorden voor „geheim gemak""

voorkomen, is natuurlik: men zocht steeds naar nieuwe eufemismen, naar-

mate een vroeger overgenomen term ervoor gewoner werd. Bevreemdend zijn

corridor en etage: misschien duidde de eerste term oorspronkelik een bepaalde

soort „gaTig" aan, en bewijst etage dat de gewoonte om huizen van meer

dan één verdieping te bouwen, uit Frankrijk is overgenomen. Dan begrijpt

men ook waarom wij voor soeterreiu en rez-de-chaussée zelfs geen Hollands

woord hebben. Deze termen zijn dan gelijk te stellen met woorden als

ascenseur , lift, en zijn oorspronkelik architekten-woordeu , evenals halkon,

ierras , hordes.

Ook onder Meubels zijn de meeste woorden als techniese termen te ver-

klaren; meuhel zelf, een zeer algemeen woord, kan oorspronkelik „fijn meubeF'

hebben betekend, zoals in de groep Keuken servies zeker als benaming van

bepaalde soorten van fijne serviezen zal zijn overgenomen. Misschien ook

moeten wij hun voorkomen verklaren juist door de veelomvattende betekenis

die zij hebben (vgl. p. 44). Zonderling is de ontlening van een zo gewoon

woord als tafel: men kan zich toch moeielik een vertrek zonder tafel denken;

hoe komt het dan dat wij ook hiervoor niet een inheems woord hebben?

Zeker is ook tafel oorsjDronkelik de benaming van een bejmalde soort

„tafel".

Een tweede gevolgtrekking die de lijst van woorden ons in staat stelt te

maken , en die de volgende lijsten zullen bevestigen , is dat in de Middel-

eeuwen meer woorden uit het gewone leven , in de latere tijd meer weelde-

woorden zijn binnengekomen. Ik weet wel dat men rekening moet houden

met het feit dat wat tans gewoon is , vroeger een weeldeartikel kan zijn

geweest, maar toch is het verschil dat wij opmerken hiermede niet afdoende

verklaard. (Vgl. later). Men ziet het o. a. door te vergelijken de groepen

Slaapkamer, die vier woorden uit de 4' periode heeft, en Hof, die

er geen enkel bevat, met de groepen Salon, die zo goed als uitsluitend

woorden uit de -jongste tijd telt, en Inrichting waarin ook de laatste

periode het leeuwendeel heeft. Ook de benamingen van Bedienden zijn

vooral vroeger overgenomen; ik merk op dat de talrijke, in het 2° tijdvak

ontleende bediendenamen vooral in zwang waren aan het Bourgondiese hof,

dus waarschijnlik in een vrij enge kring gebruikt zijn : er hebbeu dan ook

slechts 10 van de 20 blijvend in onze taal post gevat. Ook de eigenlike S tal-

woorden zijn bijna alle uit oudere tijd, en ook zij behoren tans tot een lagere

gebruiksfeer: de woorden voor Eijtuigen zijn meer luxe-woorden en zijn

dus modern; van de eerste zijn er weinig gebleven. "Wij zullen later zien,

onder de rubriek „Sport", dat de meer geraffineerde „staltermen" juist nieuw
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zijn en nog bestaan : het zijn woorden die vooral in lioge kringen worden ge-

brnikt. liet tegenovergestelde is het geval niet de termen voor S c li r ij 1' h e li o e f-

ten en voor Verlichting; van de eerste zijn '20 van de 2 ! , van de laalsie

S van de 11 overgebleven; de verklaring zal, altans voor de eerste groep,

hierin te zoeken zijn dat zij vooral in de meer ontwikkelde kringen van de

bevolking in gebrnik zijn geweest; voor een groot deel zijn ze dan ook

later overgenomen. AVat de woorden voor „verlichting" betreft, hier is de

verhouding minder treilend tussen die welke wèl en die welke niet voor goed

zijn blijven bestaan; voor deze zal de verklaring zijn dat ze, oorspronkelik

altans, als nieuwe uitvindingen, en dus in beperkte kring, zijn overge-

nomen, doch daarna algemeen zijn geworden en slechts ten dele door

nieuwere uitvindingen zijn verdrongen.

In overeenstemming met het gezegde, mag men verwachten dat de

Keukeuwoordcn ook vooral in de oudste tijilvakken zijn overgenomen, en

inderdaad is dat zo: de laat ontleende termen hebben alle een half weten-

schappelik karakter, en zijn niet door mondelinge overneming, maar als

techniese termen voor nieuw uitgevonden voorwerpen binnengekomen.

De weinig talrijke Tuinwoorden hebben uitsluitend betrekking op luxe-

tuinen; de namen voor planten worden met de tijd talrijker: terwijl die van

de oudste periode kunnen zijn overgenomen door persoonlike aanraking van

volk tot volk, zijn de nieuwere eerder wetenschapi)elikc termen, door bloem-

kwekers uit Frankrijk overgenomen en hier verspreid : merkwaardig is het

in verband daarmede dat Latijnse namen in de nieuwere tijd hoe langer zo

talrijker worden.

De aandacht verdienen ook het grote aantal Keiswoorden uit de drie eerste

perioden; er bestaan er nog genoeg om te bewijzen dat zij niet alleen in

België werden gebruikt; zij tonen dat een ten slotte weinig reislustig volk

het voorbeeld heeft gegeven voor inrichtingen en voorwerpen die met reizen

in verband staan. Maar men vcrgete niet dat in vroegere tijd alleen een

klein aantal hooggeplaatsten, die dus met het Frans vertrouwd waren, reis-

den, en dat, zoals wij op p. G'3 zagen, de Fransen een groot organiserend

talent hebben.

Kleding.

Algemeen: achcmcnt 1, acliemcren 1, achemurc 1, f ran j e 1, garncmcnt 1

,

habijt 1, hem conrcidcn l, den ])arant maken 1 ,
panimont 1,

pareren 1 ,
])arure 1, plooi 1, plooien l.

atoor 2, frengiercn 2, garnissenieut 2, habillenient 2, habitnë-

ren 2 , vestement 2.

acroiitrercn 3, braggaerd 3, gameren 3, mode 3, model 3.

accotitrement 4, chic 1- (adj.), chic \ (subst.), decent 4,

deguiseren 4, dekolleteren 4, fl^eshabi lieren 4, elegant 4,

fa (jon 4, fat 4, freseren 4, garnituur 1, indecent 4,

cadc 4, k on f ck t iek 1 eren 4, kostumeren 4, k os tu-

rn i e r V , kostuum 4 , c o u p e u r 4 , c o u [) e u s e 4 , m o-

diste 4, nouveauté 4, racoiitreren 4 , tailleur 4

,

tailleuse 4, tapageus 4, te nu 4, tierlantiju 4,

loilot 4, tournure 4, trousseren 4, vesture 4.
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Stoffen;

Stoffen en tegelijk

nanni yan

een kiccdingstuk

:

Bont:

K 1 e e cl i n g s t u

Algemeen

:

Van Yronwen;

Van mannen;

Van kinderen :

Hoofd-
bedekking:

Schoeisel

Kapsel:

bisse 1, bocraen 1, briinet 1, grein 1, katoen 1, purper 1,

])urpurijn 1, sauiit 1, sendael 1, serge 1.

damast 2 , floers 2 , fluweel 2 , fustein 2, camelot 2,

camocaet 2, kanevas 2, kangiant 2, karsaai, ostade 2, saai 2,

semijn 2, stamijn 2, stof 2, taneit 2, tiertijn 2, toele 2.

arniozijn 3, bombazijn 3, burre 3, fries 3, cafl'a 3, krip 3,

pluizen 3, ras 3, sajet 3, satijn 3, serpelgier 3, taftaf 3.

barakaan 4, batiest i, chenille 4, flanel 4, gaas 4,

kaliko 4, kastoor 4, moiré 4, moor 4, piqué 4,

pluche 4
,
pluis 4 , r a t ij n 4 , s a t i n e t 4 , t r i k o 4

,

tule 4.

bliaut 1 , ciglatoen 1

.

borat 2.

stamet 3.

moeseline 4.

penne 1 , sabeline 1.

hermijn 2, marter 2, orillion 2.

dos 3.

k k e n

:

kous 1.

base 3.

chemise 4, kamizool 4.

falie 1, jupe 1, kap 1, keuvel 1, robe 1, slavine 1.

huik 2, jak 2, jupeel 2, keurs 2, collerette 2, collet 2, kor-

set 2 , manche 2.

gorgias 3, mantille 3, samaar 3

.

bloeze 4, ceintuur 4, chemisette4,fichu4,japon4,
krinoline 4, négligé 4, peignoir 4, j^elerine 4,

sac 4, sjaal 4, sous- bras 4, tournure 4*).

dobbelet 1 , hoseel 1 ,
porpoent 1 , sorcoot 1, tabbaard 1,

tornekeel 1.

bef 2, wambuis 2, wardecors 2.

frees 3 ,
jorneie 3 , kasacke 3 ,

2)alle 3 ,
pand 3 , sayon 3.

boezeroen 4, bouffante 4, bretel 4, demi-saison 4,

foulard 4, frak 4, glacé's 4, hanssop 4, jabot 4,

jaquet 4, cachenez 4, canon 4, kaskien 4, colbert 4,

manchet 4, ])aletot 4, jDan talon 4, pellies 4 , sous-

pied 4, suspensoir 4, vest 4.

ba vet 4.

kaproen 1, coverkief 1.

bonette 2, capeel 2, muts 2, visaziemutse 2.

baret 3, beghijne 3, capelet 3, capelijne 3, plumagie 3.

kalot 4, tulband 4.

bek 1, klots 1.

muil 2, pantoffel 2, pa tij n 2, polane 2.

broos 3, sandaal 3.

bottine 4, escarpe 4, conterfoort 4.

boreel 1 , kerspen 1.

barbier 2.

friseren 3, pruik 3, templet 3, torke 3.

c h
i
g n o n 4 , friseur 4, coifferen 4, coiffeur 4, kosme-

tiek4,papiljot4,pomade4.

') Zie nog enige woorden by Boekenoogen, de Znansche volkstaal^ s. v. Eva.
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Parfums: pooiloroii -'.

civet 3. parl'um o. parfumeren 3.

eau (1 e colouMie I-, odeurtje I, ])a r f ii m e r i e I, parfu-

meur 4.

A o r s i e r s e 1 o II

:

Van vrouwen: broolio 1, juweel 1.

bage 2. balein 2, morgant 2, torkeel 2.

biee i, bijouterieën 4, brazclct 4, falbala 1-, fer-

rouière 4, festoneren 4, marabout 4. oor liet I-,

jtassement 4, pendanten 4, ruclie 4, volant 4, enz.

Van nianiion: oeriVois 1.

galon 4-. ga Ion neren t , insigne 4, kantielje t

,

kokarde 4, rozet 4.

Etlelarest centen ; adamant 1, agaat 1, beril 1, diamant 1, granaat 1,

jacinct l . jagonce 1 , jasi)e 1 , calccdone 1 , camahu l , kar-

bonkel 1, koraal, corangeliue 1, crappaudinc 1, crisepasse 1,

crisolite 1, margaritoen 1, pantere 1, robijn 1, saffier 1,

sardijn 1, sardone 1, serpentijn 1, topaas 1.

balais 2, amiraude 2.

amber 3, joye 'ó , eorneol 3, onyckel 3, turkoois 3.

briljant 4, git 4, kamee 4, opaal 4.

Toiletartikelen bastoen 1, beurs 1, bisaetse 1, horloge 1.

en wat men bij pauteniere 2.

zich draagt: poke 3, signet 3.

b a d i n e 4 , elastiek t , etui 4. , f a e e a m a i n 4 , 1 o r n-

jereu 4, lornjet 4, loupe 4, me da Ij on 4, mono-
cle 4, necessaire 4, ]) ara plu 4, passe-partout 4,

pince-nez 4, portefeuille 4, portemonnaie 4.

Van vrouwen: aalmoesniere 1, alowiere 1, blanket 1.

mof 2(?), moffel 2, rubant 2.

kabas 3, toerette 3.

en tout cas 4, flakou 4, lodderijn doosje 4, moesje 4,

parasol 4, poudre de riz 4, reticule 4, voile 4.

Bad: do uc h e 4, spons 4.

Met de kleding betreden wij het gebied yan de mode : men mag dus

verwachten dat hier op uitgebreide schaal telkens nieuwe vreemde woorden

zijn ingevoerd, terwijl de oudere in onbruik raakten. Een enkele blik ge-

worpen op de rubriek Algemeen toont ons, dat inderdaad van de vroegere

woorden vele tans niet meer voorkomen; wij zien tevens dat in alle bie-

zondere groepen in de vierde periode de woorden het talrijkst zijn , op één

groep na, waarover straks meer. De invloed van het Frans heeft zich in

de latere tijd meer doen gelden in hogere kringen , waar aan het uitcrlik

veel werk wordt besteed ; de overgenomen woorden noemen dan ook vooral

zaken die een beperkte gebruikskring hadden.

Ook in de vroegere tijdvakken hebben speciale woorden de overhand.

Nemen wij de groep Stoffen: in de oudste periode treilen wij er vooral

namen voor kostbare stollen aan ; in de latere is dat uitsluitend het geval.

Deze rubriek is ook inerkwaarciig wegens het betrekkelik grote aantal bena-

mingen die ook tans nog in gebruik zijn, omdat de stollen die zij aanduiden

nog steeds worden gebezigd. Bij de „kledingstukken"" vindt men in oudere

tijd Franse woorden voor voorwerpen van yrij algemeen gebruik {^op

,

küvel, jak enz.;, in de vierde periode alleen 'japoii ; lui is waarschijnlik dat

V'eiband. Koü. AkaJ. v. Welcnsch. Afd. Lelierk. N. K. Dl. VlI. 6
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oorspronkclik deze verschillende woorden een engere betekenis hebben gehad.

Edelgesteenten vindt men vooral in de eerste periode. Ik moet

opmerken dat enige misschien niet of niet uitsluitend tot versiering van de

persoon hebben gediend. Maar zelfs met dit voorbehoud blijft de verhouding

merkwaardig. Wij hebben dus, iji de Middeleeuwen, de voor een groot deel

Oosterse, kostbare stenen door bemiddeling van l'rankrijk leren kennen.

Ten slotte vestig ik er de aandacht op dat in de rubriek Toilet-

artikelen woorden voorkomen die een meer technies karakter hebben

{lorujet , loupe
,
pince-nez, remontoir).

Voeding ').

Algemeen: kost 1, mengieren 1 ,
planteit 1

,
poelment 1 ,

potage \
,

proeven 1, saus 1, savor 1, sustinancie 1, viktualie 1.

compinage 2, pas 2, pellen 2, pongetijf 2 ,
pouticitcit 2

,

provancie 2, provande 2, servet 2.

alimenteren 3 , entremets 3 , victaliëren 3.

aceteiis 4 , acre 4 , aroom 4, buffelen 4, epikurist4,
fricasseren 4, consommatie 4, consommeren 4, konsument 4,

consummateur 4, kopie us 4, margarine 4, nourritiire 4,

paneren 4, soep 4, substantieel 4, vegetariaan 4,

vegetarisme 4.

Vleesspijzen: andolie 1, bruet 1, fruiten 1, kapoen 1, konijn 1,

lampreel 1, pastei 1.

galentine 2, colijs 2, laerd 2, larderen 2, lampraes 2,

mottoen 2, poelage 2, poele 2, roliioel 2, roost 2, soveie 2,

tripe 2.

faesen 3 ,
gambuvn 3, ju 3, karbonade 3, longie 3

,

roosten 3, saucijs 3.

bouilli 4, farceren 4, filet 4, frikadel 4, frikan-

deau 4, fricassee 4, fricasseren 4, hacliee i,

hachi 4, liatelet 4, kotelette 4, poelarde 4, poelet 4,

ragout 4, saucisse de Boulogne 4, trufferen 4.

Vogels: fazant 1, patrijs 1.

Vissen: barbeel 1, govioen 1, cabootse 1, crevetse 1, lamprei 1.

pimpernecl 2, pladijs 2, sets e 2, vemlose 2.

alose 3, antsouwe 3, klabbot(vis) 3, konger(aal) 3, labberdaan 3,

makreel 3, merlaen 3, sar dijn 3, tarbot 3.

kachelot 4, kaviaar 4, marineren 4.

Groenten: latuwe 1, prei 1, vitse 1.

ajuin 2, kabuis(kool) 2, calmel 2, kampernoelie 2, kom-
kommer 2, porete 2, porselein 2, puree 2, spinazie 2.

asperge 3, cichorei 3, gliirole 3, kouserf 3, naveel 3,

panijs 3, patiëntie 3, raket 3, salade 3, savoyckool 3,

schalonie 3.

andijvie 4, artichaut 4, champignon 4, fatigeren 4,

kapucijner 4, kroot 4, legumes 4 , morielje 4, schor-

seneer 4, sla 4.

') Vergelijk de rubriek „Scheikunde" (p. 40).
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Ei er- eii amandeloit '2, beschuit 'J . fornicntcit i' . cockille 2, raH8te-

M eclspijzon : luiii 'J. panottTi'n 3.

frijt :> . jmsto 3.

beignee ! , (•ro(|uettc I.

Toespijzen miei l, taart 1.

en gebak: 1) la neiiia iiger '2, liariole '2, draijie 2, gelei 2, kars|)eel 2,

kerspet 2, coufeetie '2, konfijt 2, marsepein 2, nieuwele 2,

oblie 2 , wasteel i.

gelatine 'ó
. gouwiere 3, kerspe 3, confiture 3, crème 3,

parmezaan 3, pommcie 3, rastoeu 3, toerte 3.

biscuit 1 , bonbon 1 , c h o k o 1 a !• , karamel { , m a e e-

(loine 1, makron 1, marmelade 4, melange t,

noga l, ommelet l, patisserie 4, pistache 4, polo-

naise 4, i)raline 4, rozijn 4, tablet 4, enz.

Specerijen: azijn 1, foelie 1, galange 1 (galigaen 1), giroffcl 1,

grein 1, kaneel 1, komijn 1, note muskaat 1, olie 1,

piment 1, recolissie 1, safraan l, suiker 1, verjuus 1.

agreste 2, brouaedse 2, camelin 2, cassioen 2, kar wij 2,

lavas 2, mosterd 2, penide 2, persijn 2, pimpernel 2,

specerij 2.

macis 3, sukade 3, truffel 3.

aromatijk 4, a r o m a t i z e r e n 4, assaisoneren 4, i n g r e d i e n t 4,

komestibles 4, krent 4, manigette 4, sjalot 4,

stroop 4, Tanie Ij e 4.

Vruchten: amandel 1, citroen 1, dadel 1, fruit 1, granaat 1,

kastanje 1, kauwoerde 1, limoen 1, olijf 1, pomegra-

nate 1, pruim 1, persker 1.

avelane 2, bei 2, blandereel 2, frese 2, carmer 2, corbeel 2,

korne (boom )2, meloen 2, muskadel 2, sycomoer 2.

avant-perse 3, damast 3, frambesie 3 (framboos 4), frui-

tage 3, grappe 3, kalvijn 3, kornelle 3 (kornoelje 3),

maroene 3 , melanze 3, morel 3, oranje 3, pepocn 3

,

pompoen 3, sorbe 3, tamarisk 3.

ananas 4, bel lef leur 4, mandarijn 4.

Dranken: ceiser 1 (cider 3), jenever 1, kandeel 1, clareit 1, lau-

rijn 1, poisoen i, wijn bastard 1.

aucerois 2 , fumoos 2 ,
garnate 2 , malvezij 2, most 2, paillet 2,

romanie 2, troebel 2, violaat 2.

absint 4, anizette 4, Bordeaux- wijn 4, Bourgogne-
wijn 4 , champagne 4 , chartreuse 4 , elixer 4

,

cognac 4, likeur 4, limonade 4, maraskijn 4,

mousseren 4, medoc 4, muskaat 4, orgeade 4, per-

siko 4, pctilleren 4, triple sec 4, enz.

Ook de groep „Voeding'^ is leerzaam voor de kennis van de invloed van

Frankrijk op ons land. De Algemene rubriek levert geen stof tot opmer-

kingen. Bij de beoordeling van de afdelingen Yleesspijzen en Groenten
zou men jreneigd zijn rekening te houden met het karakter der werken die

uit de Middeleeuwen tot ons zijn gekomen , en waarin keukenwoorden altans.

niet op de voorgrond treden; maar het feit dat bij Specerijen de

Middeleeuwen zo sterk zijn vertegenwoordigd, in verband met de voor-

keur die men toen had voor sterk gepeperde s^pijzen, toont dat de

Middeleeuwse bronnen toch wel een juist beeld ireven. En dan konstateren

wij dat in de oudste tijd weinig namen van groenten zijn overgenomen,

6*
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terwijl, wat de yleesspijzen betreft, de nieuwere meer op de wijze van be-

reiding dan op de soort van vlees betrekking hebben; het is opmerkelik dat

laerd niet, en larderen wel is blijven bestaan; het eerste is niet speciaal

Frans en kan dus wel in België, maar moeielik in Noord-Nederland zijn

overgenomen; het tweede duidt een wijze van bereiding aan die in ï'raukrijk

het eerst kan zijn toegepast. Verder, geen woorden voor waterwild.

Het treft ons dat Toespijzen en Gebak zo vaak door Franse termen

zijn weergegeven: ook in de Middeleeuwen schijnen de Franse koks daarin

te hebben uitgemunt. De rubriek Vruchten leert ons het volgende: het

merendeel der termen is opgenomen in de derde periode, nl. IG tegen 12

in de eerste, 10 in de tweede, en 3 in de 4^ 2)eriode, dus verreweg de

minste in de nieuwe tijd; de meeste zijn nog in gebruik: frese en (ji'appe

zullen zeker tot België beperkt zijn geweest. In de groep Dranken komt

geen enkel woord voor uit de derde periode.

Al gemeen

Biezen der;

1) Hulp, ver-

zoening:

B. De Meus in zgn omgang met anderen.

Omgang niet uitsluitend door het woord.

acquent 1, acquenteren 1, acquitanse 1, hanteren 1, compaen 1.

in presentie 2, trakteren 2, visitierre 2.

frequenteren 3, rencontre 3, rencontreren 3.

accrocheren 4, de rangeren 4, douceur 4, importuneren 4,

insociabel 4, logee 4, réciproque 4, sociëteit 4,

solitair 4, souvenir 4, trettement 4, visite 4.

aiseren 1, akkoord 1, akkorderen l, concorden 1, covine 1,

pardon 1, secors 1, soccorreren 1,

aieren 2, paiseren 2.

assistencie 3, recours 3, soula geren 3, support 3.

accommodement 4 , appaisercn 4 , a p ]) u i '

manu eren 4,

quilliseren 4.

Twisten, vechten, Imffe 1, discoort 1, foleren 1, hurten 1, content 1, quarele 1,

plagen: riote 1.

tansement 2 , tormenteren 2 , transeneren 2.

different 3, revanche 3, rioteus 3, sofflet 3, tasseren 3.

agacereu 4, agresseren 4 , attaqueren 4 , attraperen 4 , bret-

teur 4, duel 4, duelleren 4, gebrouilleerd 4,

liarceleren 4, irriteren 4, querelleren 4, querelleux 4,

koejeneren 4, luiteren 4, maltraiteren 4, mena-

ceren 4, revengeren 4, rudoyeren 4, taquineren 4,

terrasseren 4, treiteren 4, vengeancie 4, vengeren 4.

2) Liefde: amie 1, amijs 1, amoers 1, amourette 1, jaloers 1,

jaloezie 1, kozen 1.

amoreus 3, caresse 3, caresseren 3, koertiseren 3, solaceren 3.
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ailorftteur 1^, adoreren 1, iiffektneus 1, nmiabcl 4

,

avances t. cmbnisscren 4, future 4, idolaat I, koket-
teren 1, liaison 1, rendez-vous l.

Vrionth'liklicid, liberaal 1, loyaal 1.

^utdlioid, royaal 2.

eerlikhriti: kameraad 3, kordiaal 3, rccompense 3.

amecn 4, ameniteit 4, appreciatie 1, a p pree ii' ren t,

attentie 4, bienvenu 4, bienvenue I, bonlioniie 4,

charitabel i, charmant 4, charmeren 4, debonnairc 4,

cksk usabel L e([uitabc] I, faciliteit 4, familiaar I,

fam i 1 iar it eit 4, liantie t , lieren 4, fideel 4, filan-

tiiroop 4, filanthropic 4, f i 1 an t hropi es ! , foy !•

,

gelieerd 4, genereu\ 4, gentil 4, gentilesse 4, liarino-

nieren 4 , interesseren 4 , intiem i , intimiteit 1<

,

joviaal 1, konciliant 4, conciliëren 4, kondescen-
dent i e 4 , conliance 4 , k o r d i a 1 i t e i t 4 , niatcniol !

,

menageren 4, misericordieux 4, prodigeren 4, rapprochc-

ment l, recompeuseren 4, sympathie 4, sympathise-
ren 4, tolerant 4.

Trots: dangereus 1, fier 1, orgeliois 1.

singereus 2.

importancie 3, presumptueiis 3, vanteren 3.

arrogant 4, arrogantie 4, imperieus 4, important I,

opinieux 4, prcsomptie 4, preteusie 4, pretentieus 4,

vanterie 4.

Haat, Toorn. grief 1, hatie 1.

Onvricndeliklu'id: grevcren 2, rankoor 2.

kontraricren 3, piek 3, ragie 3, rankune 3.

animositeit 4, avaricieus 4, bouderen !•, desfavoriseren 4,

desobligeren 4, d if f i kul teren 1-, egoïsme 4, egoïst 4,

cnvie 4, exasperatie 4, exasp oreren 4, exklusief !•,

fascheren 4, formaliseren 4, fureur 4, furieus t

,

host iel 4, contrecarreren 4, misantliroóp 4, misan-
t hropi e 4, mispaeien 4, ombrage 4, partialiteit 4, resen-

tieren 4, rcsentiment 4, terroriseren !• , vindioatif I.

Kedrog: baraet 1, faelgicrt 1, faloerde 1, fel 1, ferpel 1, hypokrict 1,

malengien 1, papelaert 1, pa])elardie 1, traïsoen 1, trufl'e 1.

abusiocn 2, fallacie 2, manterie 2.

hypocrisie 3, cruel 3, trufcren 3, trufcrie 3, verabuseren 3.

deloyaal 4, dupe 4, du])eren 4, fraude 4, frauderen I,

insinuant 4, insinuatie 4, intrige 4, intrigeren 1,

nieneön 4, mystificatie 4, mystificeren !
,

per-

fide 4 , traiter 4.

3) Kraclifiï dangicr 1.

0|»trid(n: ordonneren 2, perfors 2, rigoureus 2.

assurantie 3, dispost 3, effort 3, prest 3.

aktief 4, aktiviteit l, ambitieus 4, arbitrair l,

a\i t o r i t e i t 4 , diligent 4 , e k o n o o m I , energie I
,

energiek 4, ferm 4, fermeteit i, fiks !• , flegma-
tiek 4, gedecideerd I. imponeren I, imposant I-

,

independent 4, iiidociliteit 4, indomptabel !• , kalm t,

lakonick 4, ])ressant I, i)resseren I, prestige !•

,

prompt l . p u n k t u e o 1 I , resoluut I , serieus 4
,

trancheren t, vief k
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Strengheid: kastijden 1, maledijen 1.

rigeur 2 , rigoureus 2.

impitoyabel 4, inekskusabel i, inexorabel 4, coiitrai-

neren 4, seveer.

Koppigheid: opiiiiatre 3.

indocile 4, inobediënt 4.

Slapheid: effemiuatie 4, indifferent ]•, inert 4, inconstant 4,

konfuus 4, laisser aller 4, nonchalance 4, non-
chalant 4, passief 4, timide 4, timiditeit 4.

Meegaandheid: obediënt 1.

4) Keloefdheid, dangieren 1, courtois 1, saluut 1.

eei'hied: • saluatie 2.

galant 3, homagie 3, courtoisie 3, respekt 3.

deferentie 4, egards 4, estime 4 ,
galanterie 4 , hono-

reren 4, kompliment 4, komplimenteus 4, poliet 4,

respekt 4, respekteren 4, serviteur 4, urbaniteit 4.

Goede manieren: diskreet 3, takt 3.

ceremonieus 4, delikaat 4, delikatesse 4, gecivili-

seerd 4, gedistingeerd 4, zich generen 4, gere-

serveerd 4, korrekt 4, retenue 4, savoir-vivre 4,

Onbeleefdheid: as trant 4, bruskeren 4, bruusk 4, brutaliseren 4,

brutaliteit 4, discourtois 4, discourtoisie 4, imperti-
nent 4, impertinentie 4, impudent 4, incivil 4.

bizar 3 , i n d i s k r e e t 3

.

excentriciteit 4, excentriek 4, zich encanailleren 4,

geaffekteerd 4, gemaniëreerd 4, importmieren 4,

indiskretie 4, inkorrekt 4, intrusie 4, ongecivi-
liseerd 4, parvenu 4, sans-gêne 4, s au vage 4,

Vreemde en

sleclite manieren:

Yermaken.
Sport.

Gymnastiek en

Schermen

:

Andere sport:

Paarden

,

wedrennen i)

;

Jacht

;

triviaal 4, vulgair 4.

masker 3, ravotten 3.

batoneren 4, disloqueren 4, equiliber 4, gymnas-
tiek 4, pareren 4, portuur 4, prevot 4, trapeze 4.

schaats 2.

automobiel 4, chauffeur 4, quadruplet 4 , ([uintu-

plet 4, pedaal 4, sext u plet 4, spanseren 4, velo-

cipède 4.

galop 1, galopperen 1.

ambelen 3, rollen 3, voltigeren 3.

amazone 4, chambrière 4, dresseren 4, dressuur 4,

- favorite 4, galoppade 4, kavalkade 4, courses 4,

manege 4, pari 4, pariëren 4, pikeur 4, trotteren 4, enz.

bernier 1 , bersen 1 , bise 1 , dein 1 , kaatsen 1 , k o n ij n 1

,

koppel 1 , knier 1 , leis 1 , muite 1 , muiten 1 , musket 1

,

patrijs 1, jwrcaspijn 1, repaer 1, smarel 1, spiljoen 1,

venisoen 1.

amoorse 2, fluwijn 2, foretteren 2, forettier 2, fret 2, ger-

fau 2, conineren 2, lamoetsie 2, leie 2, marter 2, mus-

tele 2 ,
partrisier 2, pasture 2, rivier 2, scuereel 2, tarceel 2,

valkenrie 2, valkenier 2.

') Vergelijk p. 77.
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Vissen

:

Spolon:

ScbaAks])cl

:

I>amsj)el eu ilgl.

Dobbelsj)€l

:

Kaartspel

:

Biljart

Kaatsspel

:

Koifspel en dgl

Kinderspelen:

Koken

:

Ilandivei'kon

:

appast '.i . koreie 3, knroie 3, Uiiro .'5. nioctson 3, nierlijn 3,

pntoor 3, sacre 3, trui 3.

1)011 2.

scine 3.

juweren 1.

recreatif 4.

matten 1, schaak (spel) 1, schakicr 1.

alliju 2, matteren 2, pion '2.

i^ambiet 4.

: britse 2, tafel 2.

dam 3, marel 3.

tlomino 1, kien 1, roulct 1, top l, triktrak I.

aas 1, dobbelen 1, dubbel 1, hazard 1.

cinc 2, deus 2, kans 2, quatter 2, sinc 2, sijs 2, troi 2.

hasarden 3 , p a s s e d i e s j e 3.

hazarderen 4.

troef 3.

barlainien 4, ecarté 4, ecarteren 4, quadrille 4,

f kodielje 4 (Spa.?), konnners 4, couperen 4, lan-

t e r 1 u 4 , m a n i 1 1 e 4 , m a r i a g e 4 , m ê 1 e r e n 4.
, f o m-

ber 4 (Spa.?), renonce 4, spadille 4, vole 4.

akkiet 4, biljarderen 4, biljart 4, doubleeren 4,

keu 4 , k a r a m b o 1 e r e n 4 , collo !• , markeren 4
,

masseren 4.

caetse 1, kaatsen 1.

: sollen 1.

bat 2, rabat 2.

bricoleren 3 ,
plotte 3

malie 4.

pop 3.

ballon 4.

pijp ^•

menok 4, sigaar 4,

borduur (werk) 2.

tapisserie 4.

raket 3.

sigaret 1 t a b a g i e 4.

Feesten en Plechtigheden.
Algemeen: feest 1, feestcren 1, ])artij l, presenteren 1.

brassen 2, brasseren 2.

brasserij 3, luister 3, pomperij 3.

bombancie 4, cereraoniaal I, deputatie 4, digest ie vi-

site 4, eclat 4, e klipseren 4, etikette 4, festi-

viteit 4, festoyeren 1, fêteren 1^, file 4, gemê-
leerd 4, honneurs 4, inviteren I, contraman-
deren 4 , con vieren 4 , k o t e r i e 4 , mouvement I

,

passe-temps 4, presentabel 4, receptie !•, reci-

piëren 4, visite t.

Biezondcr.

Bal en Soiree: l)aleren 1, dans 1, dansen l, traetse 1.

fovisage 2, la virarde 2.

branie 3, masker 3.

bal t^ , chaperon eren 4 , charade 1, domino !•, galjart 4,

geanimeerd 4 , (| u a d r i 1 1 e 4 , c a v a I i e r 4 , k o n t r a-

dans 4, kot il jon ! , menuet t, offreren 4, polo-
naise i, tableau vivant 4, visa vis 4, wals 4, enz. enz.
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Maaltijden: belechiere 1, sier 1.

banket 2, banketeren 2, souperen 2.

entremets 3, relief 3, repas 3.

dejeunee 4, dejeuneren 4, dessert 4, dinee 4,

dineren 4, festijn 4, gastronomie 4, gastronoom 4,

hors d 'oeuvre 4, koevert 4, kollation 4, menu 4,

milieu 4 , orgie 4
,

p i c-n i c 4
,

p o u s s e-c a f c 4 , sou-

pee 4, trakteren 4, enz.

Andere feesten en

plechtigheden : aubade 4, maskerade 4, pic-nic 4, serenade 4,

serpentine 4, soiree 4.

Gelukwensen present 1, presenten 1.

en geschenken: boeket 4, felicitatie 4, feliciteren 4, ka do 4,

komplimenteren 4, surprise 4.

Huwelik

:

mariage 3.

akces vragen 4, celibatair 4, engagement 4, zich

engageren 4.

Rouwbeklag: immortelle 4, kondol eance 4, kond o leren 4, krip 4.

De woorden die deze afdeling vormen hebben een intiemer en persoonliker

karakter dan de tot nu toe behandelde, daar de wijze waarop de mens met

anderen omgaat nauw samenhangt met zijn karakter. Er is dan ook tussen

vele woorden van deze groep en die welke de laatste afdeling („de innerlike

persoon van de mens") vormen, geen scherj^e afscheiding. Alleen dit ver-

schil is er tussen woorden als. loyaal, genereux en triest, caprice, dat bij de

eerste het denkbeeld der „handelingen" die een uitvloeisel zijn van het

karakter, op de voorgrond staat, terwijl de tweede meer op de mens als

persoon betrekking hebben. Door de omgang door middel van het woord

afzonderlik te behandelen, hoop ik te doen uitkomen welk een gewichtige

plaats de „gesprekwoorden" innemen.

Bij het overzien der verschillende groepen treft het ons dat voor vriend-

schappelike omgang en vijandelike omgang geen numeriek woordeverschil

van enige betekenis bestaat; in het algemeen zullen wij opmerken dat de

groepering van „gunstige'' en „ongunstige" woorden tot geen beslist rezul-

taat leidt (tenzij men de verschillende tijdvakkeu onderling vergelijkt, zie

hieronder); noch de eerste nocli de laatste overwegen, zodat wij mogen

besluiten dat bij het overnemen van woorden dit onderscheid van bijkomstig

belang is. Wel schijnt het dat voor Vechten meer termen zijn ontleend

dan voor Helpen; ik verklaar dat hierdoor dat zij meer uiterlik zijn, en

ik vergelijk daarmede de groep Slapheid, die zoveel kleiner is dan die

van Krachtig optreden: mij dunkt dat ook deze verhouding verklaard

wordt door het meer in het oog springende van de energieke uitingen; zij

blijft evenwel merkwaardig voor die velen die zich van de Pransen nog

steeds een voorstelling maken van „modemensen" en „pleiziermakers". In

dit verband is het ook karakteristiek dat er voor Onbeleefdheid en

Slechte manieren zoveel termen zijn overgenomen; wij. komen hierop

terug aan het eind van dit hoofdstuk.

Deze laatste groep bevat uitsluitend jonge woorden; dit bewijst alweer

dat, in de laatste eeuwen, de invloed van het Frans meer en meer een

werelds karakter heeft gekregen. In overeenstemming hiermede is dat de

woorden voor vriendschappelike omgang in het algemeen jonger zijn dan de

tegenovergestelde: vergelijk de woorden van groep 2) onderling; zie met
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name hoe talrijk de iu het viiTile tijdvak ontleende woorden voor V r ie ud e-

liklicid zijn.

Dat de groepen Liefde, Hu wel ik in het geheel geen woorden uil het

tweede tijdvak bevatten, is zeker toe te schrijven aan de aard der werken die

ons uit die tijd over /ijn , en die een sterk uitgesproken didaktics karakter

hebben.

De termen voor Vermaken leren ons dat „sport" iets van de nieuwere

tijd is, hetgeen wij reeds wisten; alleen de „jacht"' was in vroegere tijd de

uitsj)anning, en vandaar dat ook voor Jacht woorden uitsluitend de oudere

tijdvakken hebben bijgedragen. Het treft ons dat van die woorden zo weinig

zijn blijven bestaan ((> op de 16); zijn zij in Xoord-Nederland dus nooit

iidieems geweest? Wij moeten echter rekening houden met hel feit dat

de wijze van jagen en de soorten van jacht mettertijd zijn gewijzigd; het

verdient opmerkini: dat die veranderin<f niet samen is segaan met een over-

nemen van nieuwe Franse jachttermen. Voor Vissen was onze oogst

schraal: twee woorden waarvan geen enkel meer bestaat; nu is dan ook geen

vermaak nationaler bij ons dan het vissen ! De verschillende groepen voor

Spelen geven een beeld van de evolutie die er O]) dat gebied heeft ])laats

gehad: voor Dobbelspel en Kaatsspel uitsluitend, voor Schaakspel en

Kol f spel zo goed als uitsluitend oudere woorden, voor Kaartspel niet

anders dan jonge, evenals — zoals vanzelf spreekt — voor Biljart. Dat

er onder de termen voor Wedrennen zoveel Franse zijn, daar waar men

er vooral en bijna uitsluitend Engelse zou verwachten , is wel van enig

belang. De groep Roken leert ons dat wij deze gewoonte niet onmiddellik

uit Spanje, maar, altans wat de verBjnde vormen betreft, door bemiddeling

van Frankrijk hebbeu overgenomen.

De woorden voor Feesten en Plechtigheden zijn, zoals vanzelf

spreekt, jong en hebbeu een beperkte gebruikskring. Dat er voor Genoe-
gens zoveel meer termen zijn dan voor Rou wp lecli t igheden, zullen

wij, na hetgeen hierboven is gezegd, niet meer toeschrijven aan het „licht-

zinnige" karakter der Fransen; de oorzaak ervan zal wel zijn dat er veel

meer verscheidenheid bestaat in de wijzen van zich te amuseren dan in

rouwplechligheden, en dat deze intiemer zijn.

' o

Omgarig door middd van het ivoord.

Algemeen: hoerden I. bocrdcren 1, favccl 1, favclic 1, favelcren 1, ijod-

(Icrcn 1 , Imkcu 1, iiovcle 1, parlement 1, reren 1.

devies 2 , faeonden 2 , Icnf^aedze 2 , mentioen i
,

propoost 2

,

recoort 2 , suspens houden 2.

dcviseren 3, diskoereren 3, diskoers 3, cksk usatic, 3,

pretenderen 3, pretext 3, ])rotcst 3, rcdit 3, rela-

teren 3 , vanteren 3.

al) orde ren 3, n bon cji eren t, ahrej^eren 1, adverteren t,

attenderen 1, advouereu l- , 1) on-mot I. boutade t,

debiteren \. dementi !• , denÜTon I, detail I, de-

tailleren 4, disk u teren 1. ef[uivo([ue t, eks-
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kuus 4, ekskuseren 4, eloquent 4, enormiteit 4,

giibe 4, zich informeren 1, intonatie 4, ironie 4,

ironiek 4, jargon 4, kaskenade 4, causerie 4, qui-

p r o (| u o 4 , k o n f i cl e n t i e 4 , k o n f i d e n t i e e 1 4 , k o n-

certeren4, konversabel4, kouversatie4, lacheren 4,

mal ïi propos 4, mentioneren 4, motiveren 4, part

doen, peripetie 4, pertinent 4, plaisanterie 4, pointe 4,

l)Ourparler 4, raisonnement 4, raisoneren 4, racon-

teren 4, recit 4, redites 4, zich refereren tot 4, remarque !,

remarqueren 4, s k a b r e u s 4 , sobriquet 4, sonderen 4,

triomfant 4, touchant 4, tutoyeren 4.

TussenTTcrpscls avoi 1, Deus 1, Ei 1, fi 1, helaas 1.

en groeten: Adieu 4, bonjour 4, l)onsoir 4, enfin 4, grand

merci 4, koest 4, merci 4, oui 4, sakkerloot 4.

Titels: dame 1, damoiseel 1, damoisele 1, prins 1.

dans 2, jirinses 2.

douagiere 3, excellencie 3, intituleren 3, madame 3,

markies 3, monseur 3, sinjeur 3.

barones 4, douariere 4, mama 4, mameer 4, mamsel 4,

maseur 4, matant 4, monfreer 4, papa 4, si re 4.

KonTcrsatic- delicieus 1, precieus 1.

woorden: excellent 2, ekspres 2, juist 2, navenant 2, notabel 2,

partikulier 2, passabel 2, pompeus 2, raar 2.

bizar 3, desolaat 3, excessief 3, favorabel 3, ma-
gnifiek 3, miserabel 3, monstrueus 3, precies 3,

provisioneel 3, reciproke 3, subiet 3.

abnormaal 4, abominabel 4, absurditeit 4, admi-
rabel 4, adorabel 4, affreus 4, acceptable 4,

a k t u e e 1 4 , amusant 4 , a p e r 9 u 4 , apport 4 , atroce 4

,

avantage 4, avantageus 4, avoes 4 , avoezen 4 , ba-

gatel 4, banaal 4, barok 4, bêtise 4, bienseance 4,

briljant 4, decisief 4, defektueus 4, degoutant 4,

dementi 4, denouement 4, deplorabel 4, effek-

tief 4, effectivement 4, egaal 4, equivoque 4,

eklatant 4, exceptioneel 4, exigentie 4, exquis 4,

expres 4, elan 4, elite 4, entourage 4, eventu-
eel 4, evident 4, fameus 4, fataliteit 4, fati-

gant 4, favoriet 4, finaal 4, frappant 4, frazes 4,

futiel 4, futiliteit 4, gauche 4, grandioos 4,

grotesk 4, habitué 4, hideus 4, hilariteit 4,

h o n n ê t e 4 , honorabel 4 , li o r r e u r 4 , i g n o b e 1 4

,

illusoir 4, imaginair 4, infaam 4, ingenieus 4,

insupportabel 4, invariabel 4, canard 4, kazueel 4, kolos-

saal 4 , c o mm u n 4 , considerabel 4 , k o n t i n u e c 1 4
,

. kon venabel 4, korporeel 4, krimineel 4, kritiek 4,

kurieus 4<, latent 4, luguber 4, lumineus 4,

marsch 4, meriteren 4, merveille 4, merveilleux 4, mi-

gnon 4, minutieus 4, mirakuleus 4, miserabel 4,

mysterieus 4, modern 4, monstrueus 4, moreel 4,

notabel 4 , nouvalles 4 , odieus 4, okkasioneel 4, on
dit 4, onereus 4, ongepermitteerd 4, ordinair 4,

origineel 4, pekunieel 4, ])enibel 4, pernici-

e u s 4
, p e r p e t u e e 1 4 , p i k a n t 4

, p i s-a 1 1 e r 4 ,
posi-

tief 4, precieus 4, prejugé 4, precair 4, pri-

meur 4, prodigieus 4, ravissant 4, recent 4,
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regulier 1, rckomma nd ii be 1 I, riant 1, ricliaril I,

ridikuul t, ruiiioux I, sans fa(;on 1, sekondair I,

si ncj ulier t, sinister I, sortal)ol I, splendidc I,

subliem i, superlie I, su ])])0 rtabe 1 !•, surprcnaiit !•,

tv pies 1, toucliant I-, traditioneel l , triest !•

,

triviaal I ; uniek I , u r g e n t I . u s a n c e 4 , v a a g 1

,

vehement 1, verve 4, victorieux 1, violent 1.

l'ildnikkiiiiron : a l)Out portant 4, a la bonnc liouro 4, a la fortune
du pot 4, a la rigueur 4, Alla I, Allons 1, Allons
donc4, amende honorable doen 4, ancien regime 4,

après coup 4, a jjropos 4, a tout prix I. au fond 1-,

au courant 4 , au r e v o i r 4 , au s e r i e u x nemen 4
,

bad i na ge a part 4, beau monde 4, béte noire, bij

avance 4, billet don x 4, bon ton 4, ca dépend 4,

c'est plus fort que moi 4, dat is zijn fort 1, de
but en blauc 4, de raison 4, de rigueur 4, zonder

excuse of faute 4, embarras d e richesse 4, en detail 4,

en familie 4, en ])assant 4, en règle 4, en route 4,

en tête a tête 4, entre nous l, en veine 4, esprit

de corps 4, facheux troisième 4, fait accom])li J,

faits et geste 4, bij faute van 4, faute de mieux 4,

faux pas 4, onder het faveur 4, fine fleur I, frais

de la conversation 4, foutu zijn 4, voor de f riem 4,

gros bonnet 4, idee fixe 4, carte blanclie 4,

comme ca 4, comme il faut 4, kommissies doen 4,

in conformiteit 4 , ter contrarie 4 , couleur de rosé 4

,

coup de g r a c e 4 , c o ü t e ([ u e c o ü t e 4 , la la 4 , ma-
chine de guerre 4, mal a propos 4, mariage de
raison 4, n'en déplaise 4, nous verrons 4.

,
parti

pris 4, par voies et par chemius 4, depeine
waard 4, pêle-mêle 4, piècede résistance4,plan
de campagne 4, p o u r c a u s e 4, p o u r la b o n n e 1) o u-

che 4, ])rêcher un converti 4, prendre sou cou-

rage a deux mains 4, zijn quant a moi houden 4,

quantité négligeable 4, op zijn qui-vive zijn 4,

raillerie a part 1, raison d'être 4, in zijn regard l-,

en règle 4, relatif aan 4, resideren bij. 4, sans facons 4,

sans gene 4, sans conscfjuence 4, semblant maken 4

,

soi-disant 4, telle quelle 4, terre a terre 4, vis a

vis hem, mij 4, en vogue 4, enz. enz.

B i c 7. o n d e r

:

1) Vleierij: flattere 1, paaien 1.

flatteren 2.

flatteus 4, cajoleren !•, cajolcur ! , mignardisc I-
,

suppliëren 4.

Beledii^in;?:

.\lgemcen: honneren 1, outrage 1, rain|)onc 1, ramponeren 1, scampie 1.

diflamoos 2 , injurieus 2 , laidingieren 2.

offenseren 3, outragorcn 3.

affront 1-, affronteren I, froisseren 1, contumelieus I-,

offensie 4 , outrageur 1^, j)ersonaliteit 4.

Scheldwoorden: bastaard 1, fielt 1, glot 1, goliaert 1, goliaes 1, ka-

(Vgl. p. 9.5). ronjc 1, cockijn 1, corliaen 1, pautcnier 1. pute 1,

ribaut 1 , schavuit 1.



92 DE FKANSE WOOKDEN IN HET NEDEllLANDS.

cailge 2 , cockaert 2 , rebas 2.

malloot 3, tantafaire 3.

individu 4., kanalje 4, kanjer 4, kreatuur 4,

schoelje 4.

Bespotting: fobaerdie 1, fobaert 1, gile 1, gilen 1.

befte 3.

malicieus 4, railleren 4, raillerie 4.

2) Aaiimocdig'iiig', confoort 1, consent 1, otroieren 1, soelaes 1.

Goedkeuring: guardon 3, recompense 3.

aggreëren 4, acquiescement 4, acquiescentie 4, animeren 4,

encourageren 4, kalmeren 4, consentemeut 4 , con-

seil 4, pardonnement 4, reko mmandatie 4, rekomman-
deren 4, reconfortatie 4, recon forteren 4.

Tegenwerking', blaam 1, blameren 1, confonderen 1, rasteren 1, refuserenl.

Afkeuring: refuus 2.

reproche 3, reprocheren 3.

decourageren 4, desanimeren 4, calomnie 4.

Dat de woorden voor „mondelinge omgang" talrijk zouden zijn was te

verwachten : de Transen hebben door eigen natuur iets dat wij meestal

moeten aanleren , nl. het gemak om zich uit te drukken. Niet moeielik te

verklaren is ook dat de schat der overgenomen woorden op dit gebied veel

wijziging heeft ondergaan; zie bijv. de groep Algemeen; geen enkel bijna

van de oudere woorden bestaat nog, evenmin als van de groep Belediging;

om het vluchtige „woord" en zijn overtalrijke schakeringen aan te geven

heeft men in verschillende tijden steeds nieuwe termen gebruikt. Eu daarmee

hangt samen dat in de 4*^ periode de woorden van deze afdelingen het tal-

rijkst zijn; van de oudere zijn zouder twijfel vele nooit geschreven geworden,

en daardoor niet tot onze kennis gekomen : karakteristiek is het dat in de

rubriek l'ussen werps els alleen woorden uit het eerste en het vierde

tijdvak voorkomen, van het laatste kennen wij de gesproken taal, en van

het eerste hebben wij teksten waarin de gesproken taal enigszins tot haar

recht komt.

Voor Belediging zijn er meer termen dan voor Vleierij, zeker wijl

dat begrip meer nuances kan hebben; ik merk op dat zij voor het meren-

deel uit de oudere tijd komen , omdat de ridderromans er zeer vele be-

vatten : dat lijkt mij altans de eenvoudigste verklaring. Daarentegen zijn

de woorden voor Aanmoediging talrijker in de vierde periode, waarin de

ontlening meer en meer een werelds karakter krijgt: men lette erop dat voor

Tegenwerking slechts één woord is blijven bestaan.

Ik heb voor het laatst bewaard de groep Konversatiewoorden. Dit

is misschien de enige rubriek die homogeniteit mist; ik wil trachten te

rechtvaardigen dat ik ze samengesteld heb. Voor het grootste deel zijn het

termen die in een gemeenzaam gesprek vaak voorkomen en die eigenlik

alleen dienen ter versterking (bijv. affreus , exquis^ kolossaal^ violefii). Maar

enkele hebben een zelfstandiger betekenis (bijv. ehshuus, 'primeur^ urgent);

deze zouden dus eigenlik apart hebben moeten staan; ze samen tot één

groep te brengen ging niet wegens hun verschillende betekenis; evenmin

konden ze in andere groepen geplaatst worden daar zij een ruime gebruiks-

kring omvatten. Ik zou ze dus bij de laatste Hoofdgroep hebben kunnen

inlijven; doch daar het hier woorden geldt die in geheel dezelfde kring
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E^ohriiikt worden als de versterkiiigstennt'n , hel) ik ze met deze tot één groep

verenigd, die kenschetst do gesprekstoon van de meer ontwikkelde kringen

der maatschappij. Bijna alle zijn ook in gebruik buiten de enge aristokraticse

of |)seiulo-aristokratiese kringen waar van Franse woorden misbruik wordt

gemaakt ; zij behoren tot onze taal. Men zal oi)merken dat zij zo goed als

alle jong zijn; dit komt hiervan dat vooral in latere tijd dergelijke mode-

woorden zijn binnengekomen; maar waarschijidik is het ook dat wij vele,

vroeger in gebruik zijnde „Konversatiewoorden", niet meer als zodanig

kunnen herkennen.

Zie over ile Scheldwoorden Vkrdam. „Uit de Geschiedenis der Ned.

Taal", p. 198, en het slot van dit Hoofdstuk.

C. De uiterlike persoon van de !>Iens.

Het fysieke leven t\in de mens.

Algemeen: vielgart 1.

femme 3.

feminijn \.

Lichaam: blond 1, hocheus 1, bockel l, cliierc 1, faiture 1, fonde-
ment 1, golc 1, humeur l, kumiiis 1, kersp 1, kul 1,

loens L
,
pols 1 , ronse 1

.

fluim 2, fontanel 2, fronsse 2, glandule 2, cartelage 2,

cuul 2 , matrijs 2 , meri 2 , natte 2 ,
palage 2 , paleis 2

,

panse 2 ^), viseie 2.

broddier 3, bruiuelle 3, kabuishoofd 3, ros 3, tronie 3.

blondine -t, brunette l, buste 1, den tuur 4, face 4

,

favori 4, genitoires 4, korporeel 4, musculeux 4,

teint 4 , visage 4.

L' i t e r 1 i k e figuur 1, gigant 1, mine 1, semblant 1.

verschijning, conterfeit 2, continancie 2, pansaard 2, statuur 2.

.Vlüremcen: fysionomie 3, fors 3, net 3, regard 3, tenger 3.

air 4, debiet 4, fixeren 4, florissant l. , lest 4, majes-
tueux 4, patent 4, postuur 4, proper l, proper-

teit 4, robuust 4, soepel 4, type 4, vigoreux 4.

Sclioonheid : abel 1, achemant 1, avenant 1, faitijs 1, gentel 1, plaisant 1.

gent 2, idoon 2, minioot 2.

elegant 4, gesoigneerd 1-, gracieus 4.

Levens- ronken L
funkties: pis 2, pissade 2.

beni 3 , tiënte 3 , softien 3.

assopieren 4 , f e k a 1 i ii n 4 , p r o 1 i f i e k ! , urineren 4

,

vitaliteit 4.

Lichaams- hurt 1, cancelieren 1, pas I, passen 1 (,,voorbijgaan"), pren-

bewegiugen^): den 1, tast 1, tasten \.

') VgL p. 23.

') Verge.yk de rubriek „Geneeskunde", p. 41.
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Werk

:

koetsen 2, passeren 2, pinchieren 2, ploten 2, tokken 2,

tronken 2, verbrijzelen 2.

grimas 3, butsen 3, ketsen 3, pinssen 3, randuinen 3.

approclieren 4-, immobiel l, kab riool 4, kajiriolizeren 4,

coucheren 4, sursaut 4.

besogne 1, fardeel 1, labeur 1, mat 1, pozen 1, somme 1,

torseel l , travael 1.

pauzeren 2, sommage 2, trousseren 2.

entreprise 3, taak 3.

effort 4, endureren 4, entrepreneren 4, evertueren'4, fatigue 4,

geëchauffeerd 4, harasseren 4, industrieux 4, karwei 4,

labourieux 4, onereux4, ouvrage 4, paresse 4, per-

fektioneren 4, repoos 4, reposeren 4, travailleren 4,

ut il is eren 4.

Uitingen van appetijt 1, fortse 1, glot 1 ,
glotternie 1 ,

goliaert 1 ,
goliaes 1,

de fysieke haast 1, las 1, luxure 1, luxurieus 1, sanguinien 1,

sober 1.

abstinentie 4, frugaal 4, gourmanderen 4 ,
gourmandise 4,

impudiciteit 4 , impudicq 4 , intemperant 4 , lascif 4 , lubricq 4,

matineus 4, obsceen 4, pudicq 4, sensatie 4, sen-

sueel 4 , voluptueus 4.

gesteldheid:

Levensomstandigheden.

Algemeen:

Verwant schaps-

naincn

:

13iezonder:

Glelukkige:

OnffniistlffC

:

Gfeldelike

omstandig-liedeii

:

avontuur 1.

evenement 4, karriere 4, noblesse 4 ,
p r i v é 4 , renom-

mee 4, reputatie 4, roturier 4, situatie 4.

familie 1 ,
parage 1.

commere 2.

koesijn 8, linagie 3, linagier 3, taeye 3.

descendent 4, geparenteerd 4, cousinage 4, parentage 4,

tante 4.

peis 1.

profijt 2, profiteren 2.

avantagie 3, fleur 3.

heureux 4, konsideratie 4, reüsseren 4, sukses 4.

dangier 1 , katijf 1 , mesaventure 1 , mescanse 1 , meskief 1

,

nose 1.

confuus 2 ,
peril 2.

-accident 3, empeschement 3, empescheren 3, inkonveniëntS.
desastre 4, detriment 4, disavantage 4,. echec 4, impasse 4,

infortuin 4, katastrofe 4, malheur 4, revers 4.

cateile 1, lommerd 1.

fortuin 2, mendicant 2, pover 2.

bliter 3, kamant 3, kapitaal 3, ruïneren 3.

chic 4, ekonomie 4, extravagantiel, fabuleus 4,

gefortuneerd 4, kon veniëren 4, couteus4, c.ossu 4,

luxe 4, luxueus 4, milionair4, misère 4, opu-
lent 4, pekuniair4, prodigaal 4, puissant 4 (adv.),

rentenier 4, revenu 4, ruïneus 4, somptueus4,
somptuositeit 4.
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Zeilen.

iibrcie l, bordeel 1, koppelen 1. makorolle 1, pautenier 1, ])uto 1.

putior l, ril)au(lie 1, rii);mt 1. trnwant 1, vilein l, wiliot 1.

tlevoor 2. gorangoenl 2, malandriju :2 , moraal t (,:iilj.), piiterie 2, ribau-

lierie 2, rotKaan 2, sodomiet 2, triiwandise 2, truwanteric 2.

avonturier 3, beestiael o, nianuul \\. redresseren W, scli a iid a a 1 .'3,

V a ir e b o n d 'i>

.

bon-vivant l, debauche l , debaucheren 1, demi-mo iide I, deniora-

lisatie 4, demoraliseren \, de pr averen 1, diskrediet !•,

ex j) e dient 4, esclandre 4, geblaseerd 4, licentieux 4. luain-

tenee 4, mainteneren 4, ma i tres 4, ma roderen 1, moraal 4

(subst.), moreel 4, principe 4, prostituee !, prostitueren 4,

ravisseur 4, schandaleus 4, scelereux 4, suborneur 4, vicieus 4,

vilenie 4.

Onze kring is nauwer geworden: de woorden van deze afdeling hebben

een persoonlik karakter. Beschouwen wij de groepcTi afzonderlik.

Van de enkele algemene woorden schijnt geen in Noord-Nederland inheems

te zijn geweest. Van de woorden van de groep Lichaam weinige: die

welke tans nog bestaan, zijn uf eufemismen {fondement, loens) of mediese

termen {Jluim, fontanel, denficre), terwijl buste oors])ronkelik zeker een

kunstenaars- of fotografenwoord is. Merkwaardig zijn de woorden Ijlend,

blondine, brunette, teint. Het is raogelik dat het verschil van haarkleur bij

de Fransen, wegens de vermenging van Germaans met Romaans bloed,

scherper is uitgekomen dan bij ons en dat wij door de Franse letterkunde

op (ie eigenaardigheid van de, vooral bij ons voorkomende, blonde haarkleur

zijn opmerkzaam gemaakt. Immers, men M'eet dat in de Oudfranse litera-

tuur een schone vrouw altijd blond is. Teint is een niet in wijde kring

gebruikt woord, en hoort eerder bij de toiletwoorden.

Talrijker zijn ten onzent de termen die op de uitcrlike verschijning be-

trekking hebben, en dat is te begrijpen; want bij de kenschetsing daarvan

doet zich veel meer dan bij de woorden voor lichaamsdelen de behoefte aan

nuancering gevoelen, die een der oorzaken is van het overnemen van vreemde

woorden; in tenger en soepel bijv. gevoelt men duidelik de bedoeling dor

genoemde eigenschappen voor te stellen als iets dat bovendien een zekere

bekoring heeft, terwijl tnager en slap juist, door de nabuurschap der beide

Franse woorden, een ongunstige betekenis hebben gekregen. Ik begrijp

niet goed hoe het komt dat wij voor speciale nuancen van schoonheid zo

goed als geen woorden hebben; dat de oudere niet meer bestaan, bewijst

dat zij hier nooit inheems zijn geweest of dat zij, als modewoorden, aan

sj)oedig verval onderhevig waren (gracieus is wel van de tweede ])eriode af

blijven bestaan, maar vroeger betekende het iets anders dan nu, en het is dus

zonder twijfel tweemaal overgenomen). Maar hoe komt het dat er in de Ji*^

en -f periode eigenlik geen zijn binnengekomen (w-ant elegant, gesoigneerd

slaan eigenlik uitsluitend oj) de kleding en behoren dus slechts gedeeltelik

hier)? Men zou a priori vermoed hebben dat juist voor wat het oog aan-

genaam aandoet in de uitcrlike verschijning van de mens een ruime keus

van Franse woorden tot onze beschikking moest staan. Wij zien hieruit —
en wij zullen het nog meer konstateren — dat bij de overneming van
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vreemde woordeu, evenmin als bij wat ook op taalgebied, redeneringen

a priori zijn aan te bevelen.

De woorden voor Le vensf u nkties zijn bijna alle eufemismen. Wat de

„lichaamsbewegingen'" betreft, zo konstateer ik dat alleen voor krachtige,

snelle bewegingen, die dus sterk in het oog vallen, woorden zijn overge-

nomen [passen is waarsohijnlik in gebruik gekomen, omdat wij daarvoor

slechts een losse samenstelling vourbvjgaan hebben ; vergelijk het slot van dit

hoofdstuk). Of tast en tasten Frans zijn is twijfelachtig; vergelijk de vorm-

leer. Trouwens, zeer weinige woorden van deze groep schijnen hier inheems

te ziju geweest. Evenmin als de termen voor Werk; m g^hrmk z\]\\ besogne

,

pauzeren, taak en karwei; alleen het laatste duidt een lichamelike inspanning

aan. Bij de Uitingen van de fysieke gesteldheid hebben wij een

rijkere oogst. Naast woorden met ongunstige betekenis treft men onder de

heden nog bestaande verscheidene aan die iets gunstigs aanduiden {proper,

sober enz.) Eufemismen zijn het grote aantal woorden dat op het geslachts-

leven betrekking heeft. Ook tussen de woorden voor Gelukkige en On-
gunstige levensomstandigheden is de verhouding noch ten gunste

van de éne noch van de andere groep; in de oudere perioden zijn de laatste

talrijker, en het schijnt dat de eerste hier meer ingeburgerd waren, blijkens

profijt, profiteren, fleur. Maar de woorden van de vierde periode voeren tot

geen konkluzies. Wel daarentegen die welke sj^eciaal op de Geldel ik e

omstandigheden slaan; die behoren voor verreweg het grootste deel tot

het laatste tijdvak, en duiden op één na {misere) alleen rijkdom aan; het

zijn dus luxe-woorden. Dat van de Ver want scha ps nam en betrekkelik

weinig zijn overgenomen is begrijpelik; des te interessanter zijn die welke

wèl uit het Frans komen. Hoe komt het dat wij wèl voor „tante" en niet

voor „oom", en in vroeger tijd wèl voor „grootmoeder" en niet voor „groot-

vader" een Franse term gebruiken? Niet onwaarschijulik lijkt het mij dat

dit hieraan is toe te schrijven dat vreemde woorden iets liefkozends kunnen

hebben , dat in verband staat met hun eufemisties karakter (zie het slot van

dit hoofdstuk). Vooral op familie vestig ik de aandacht. Hier toch hebben

wij een woord van zeer algemene betekenis; in de Middeleeuwen was liet

zeldzaam en werd alleen gebruikt voor „huisgenoten , ondergeschikten" ; het

is dus later blijkbaar opnieuw ontleend '). Misschien is het oorspronkelik

hier een genealogiese term geweest en, eenmaal overgenomen^ door invloed

van het Franse woord gegeneraliseerd. Geparenteerd heeft ook uu nog een

zeer enge gebruiksfeer.

Ten slotte de rubriek Zeden. Eén enkele blik op de lijst geworpen

leert dat de termen voor onzedelikheid hier het rijk zo goed als alleen

hebben. Er zullen er misschien onder mijn lezers zijn die uitroepen : „Daar

ziet men weer hoe onzedelik die Fransen zijn, en hoe zedelik wij, daar

wij voor al die lelike dingen geen eigen woorden hebben". Men zou kunnen

antwoorden dat wij die termen dan toch wel nodig schijnen te hebben gehad.

Maar liever veroorloof ik mij nu reeds een kleine waarschuwing te doen

horen. Straks zullen wij reeksen van Franse woorden aantreffen die bij ons

van verheven deugden de namen zijn ; zou men op deze de redeneering van

hierboven willen toepassen , dan zou men tot minder vleiende gevolgtrek-

') Het Middeleeuwse woord zou uit het Latijn kunnen komen; de moderne betekenis

maakt waarscliijnlik dat het, by de tweede ontlening, uit het Frans is overgenomen.
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kiiiireii voor onze volksaard worden ijedwon^en. Laten wij voor het ver-

schijnsel e«Mi jnistere verkhiriiii^ zoeken. In de eerste jilaats ligt het voor de

han«l , dat men voor oni^niistige personen en feiten enleniistiese henaniinj^en

zoekt ; en hoezeer eufeniisnie bij de woorden van deze inroep in liet spel is,

gevoelen wij duidelik bij woorden uit onze tijd, bijv prosti/Kee. Hoe lani^er

zulk een woord in de taal bestaat, hoe meer het die mindere onwelhiichMHl-

heid , dat minder brutale karakter verliest; mn'inUniei' is reeds oj) wei,' om
plat te worden. Van de woorden die niet meer bestaan, zoals puli-

,
pmile-

)/i'/\ en die dus geen direkte indruk meer oj) ons maken, kunnen wij het

eigenlike karakter niet vaststellen; maar Ae aualogii; van de bcslaamie

woorth'U laat de onderstelling toe dat zij vroeger als enfemisinen binnen zijn

gekomen.

Kn dan, hoevele der woorden van deze groep zijn niet anders dan scheld-

woorden
;

juist het feit dat zij voor het grote merendeel slechts een kort-

stondig bestaan ten onzent hebben geliad , bewijst dat; evenals modewoorden,

verliezen scheldwoorden spoedig hun kracht. v,n worden door andere ver-

vangen.

Ten slotte, ligt het niet voor de hand dat slechte zeden meer in het oog

>pring«'n dan een rustig, deugdzaam leviMi ? [s dus de behoefte aan nuancering

ten opzichte van de eerste niet groter?

D. De inncrlike persoon van de mens.

Sfemt/nng.

.\1 gein een: luim t, caprice t , capriciens -|. , «cntimeut 4.

\\i 6/ o II ij (' r

:

1) Troliklieid : aise 1, deduut 1, (lelijt 1, galiaert 1, joye 1, jolijt 1, content 1.

gai 2.

haeiten .'» , contentemeut 8.

alegre 4, amuzeren l., diverteren ! , egayeren 4, gaillar-

di.se 4, geëxalteerd \< , iieureux 4, plezier 4, ravis-

sement 4, soulagement 4.

VfiMirit't : anooi 1, grief 1, grogneren I, li u iii e ii r 1, cariiie 1, ver-

nooi 1.

desperancie 2, despereren 2, gepassineert 2, grongen2, melan-

coleren 2 , m e 1 a n k o 1 i e 2
,
penseus 2.

doleancie 'ó , malcontent 3, iii cl a n k ol i ek 3, somber 3.

accablement 4, attristereii 4, (chagrijn \. di spiezier t

,

douleur 4, enervatie 4, eiiervemenl I, enerveren 4,

ennuieren 4, ennuienx 4, enrageron I, foeteren 4,

gcoppresseerd 4, mallieureux !• , mesconteut 4, niescon-

tenteren 4, morositeit 4, preo k k n p;i tie 4, preok ka-

per en \. triest I-.

Berouw: spijt 1.

reraoors 2.

contrijt l, reijret t, regretteren t.

Verband. Kon. Akad. v. Wetensch. A/J. Letterlt. N. R. Dl. VU. 7
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2) Terlangen : talent 2.

fu 3.

af f ek tionereu 4, desireax 4, iiikliiierc n L, preferen-
tie Jj

,
prefereren 4.

Vrees,

Onzekerheid

:

3) Kalmte!

anguisse 1 , l)arenteren 1 , destorberen 1 , temayeren 1 , verba-

beert 1.

spaventeren 2.

konfnns 3, snrprise 3.

zich agiteren 4, ef faronch eren f, effrayeren 4, fraieur 4,

incertitiule 4, irresolutie 4, incpiietnde 4, re puls ie 4,

tramontane 4, veraltereerd 4.

paisivel 1.

kalm 3, zich kon ten te ren 3, modereren 3 , supporteren 3,

temporiseren 3.

indifterentie 4, kalmereu 4, ongepassioneert 4, patiën-

teren 4, resignatie 4, sentimentaliteit 4, senti-

menteel 4, temporisatie 4.

Opi^ewomleiilieid : frenesie 1.

emotie 4 , e n t li o u s i a sm e 4 , enthousiast 4 , e n t h o u-

siasties 4, ferveur 4 , frapperen 4 , impetueus 4
,
pa s-

sioueren 4, precipitant 4 , t o u c h e r e n 4

.

Karakter.

Algemeen:

13 i e z o u d e r

1) Deugd:

k a r a k t e r 2

.

corrigibel 4, mobiel 4, naturel 4, natureren 4, pen-

cliant 4.

n o 1) e 1 1 , virtuut 1

.

innocent 4 , i n t è g r e 4 , zich r e h a b i 1 i t e r e n 4 , zich rele-

veren 4, respektabel 4, venera bel 4, vertueux 4.

Ondeugd

;

2j Moed :

meschant 4 , vicieux 4.

avonturen 1 ,
preus 1 ,

provetse l , vaillant 1 , valeur 1

.

braaf l , braveren 3 , coragieus 3

.

aninieus 4 , ardent 4 , audaeie 4 , audacieus 4 , heroicq 4

,

k o era zie 4, po int d'Iionneur 4, riskeren 4, teme-

rair 4, vaillandise 4, vailliantise 4, valeureux 4.

Lafheid

:

3j Opgeruinidlieid

Somberheid :

cuwaert 1.

lasche 4, poltron 4.

; optimist 4, vief 4.

groniaert 1 , li u m e u r 1

.

pessimist 4.

4) Ernst, eenvond : s i m p e 1 1.

humble 4, candeur 4, modest 4.

Liclitzinnigheid

,

onoprechtheid:

hazardeus 3.

bombarie 4, brava, de t, frivoliteit 4, frivool 4, ko-

ket 4, koketterie 4, prude \<, pruderie 4, volage4.
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Geesf en VcrstaniL

Verstil 11(1 1' 1 i ke on ü^eest f 1 i kt'

eige n SC ha ppo II.

(Jiinstisre

Kiiai)lieiil ,
ineiuorio 1.

Geestigheid: discrecie 2.

tiuinoiit I, esprit 4, facetieiis 4, finesse 4, geniaal 4,

genie 4, inte 1 1 ek t iieel 4, inventief 4, judicieus 4,

capabel 4, capaciteit 4^ lucide 4, merite 4, omnis-

cientie 4, precisie 4, raisonabel 4, spiritueel 4,

superieur 4, superioriteit 4, talent 4.

iSlimheid : art 1, getrahijut 1.

apertise 2, reinaerdie 2.

ha])iel :i, takt 3.

doleus 4, flair 4, ingenieus 4, cauteleux 4, ruse 4.

\'erbeeld i ngs- fantoom 1

.

kracht: fantaseren 2, fantasie 2.

fantast 3.

chimère 4, imaginair 4, iniagineren 1-, romantics 4.

Zorgvuldigheid: konscientieus 3, regard 3.

attentif4, diligent 4, prudent 4, serieus 4, skrupuleus4,
studieus 4, vigilant 4.

Onganstige:

Dondieid : fout 1, idioot 1, ruud 1.

abuis 2, erruer 2, falen 2, folie 2, sottio 2.

feil 3, fooi 3.

béte 4, erroneus 4, geborneerd 4, ignorant 4, igno-

reren 4 , imbeciel 4 , incapabel 4 , incapaciteit 4 , in-

competentie 4, irra isonabel 4 , lunatijc 4 , n o n s e n s 4
,

nulliteit 4 , stupide 4 , superficieel 4

.

Afgetrokkenheid, musaerdie 1, musaert 1, museren 1.

Slapheid: fatras 3, oubliancie 3.

distrait 4, distra ktie 4, geabsorbeerd 4, imprudent 4,

indolent 4, indolentie 4, oubliant 4, oubliëren t

,

pensif 4.

Eisreniiar«lii,'(' l)anaal 4, banaliteit 4, idealisties 4, incredul 4,

formatie komiek 4, credule 4, maniak !•, naïef 4, naïveteit 4,

van de ijeesl

:

originaliteit 4, origineel 1, jjaradoxaal 4, pe-

dant 4 , j) e d a n t i s m e t
,
penetrant 4 , rationeel 4

,

satanies 4, spontaneïteit 4.

Verstan delike
werkzaamheid: attente 1, fijn 1, queeste 1, proeven 1, subtilieren 1, viseren 1.

fingeren 2, gccostumeerd 2, inprenten 2, mendcren 2,

motief 2, teesteie 2.

inventeren 3, opinioen 3, presupposeren 3.

denombreren 4, dessein 4, embrou i 1 1 eren 4, failleren 4,

i n s t r u k t i e f 4 , zich interesseren 4, k o m b i n a t i e 4,

kombineren 4, memoriseren 4, noteren 4, oriën-

teren 4, ])rakkezeren l
,

prou veren t , rappe-
leren 4, resolutie t , supposeren t , vigilantic 4.
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Tijd: cessen 1, duren 1, finen 1, poos 1, tiercé 1, uur 1.

fineraent 2, minuut 2.

deporteren 3, exspireren 3, laps 3.

cotidiaan t , momentan eel 4, sekonde 4.

(»etallen : m i 1 1 i o e n 3.

b i 1 1 i o e n 4
, q u a d r i 1 1 i o e n 4 , m i 1 1 i a r d -l , myriade 4

,

numeriek 4, trillioen 4.

Deze laatste afdeling is de kleinste : hoe algemener en intiemer het begrip

is , des te groter is de afstand tussen de eigen en de vreemde taal , des te

zeldzamer zal de ontlening van een vreemde term zijn. Terwijl de Stem-
ming in zover iets uiterliks is dat zij door haar uitingen aan het licht

komt, is dat met de Karaktereigenschappen in mindere mate het

geval: virfimt, zich hontenieren bijv. geven iets innerliks Ie kennen; zo

ook de woorden voor Verstand en Geest; hoogstens zou men kunnen

beweren dat de tijdswoorden die een bepaald ogenblik aangeven zich aan-

kno])en aan hetgeen op dat bepaalde tijdstip gescliiedt (bijv. tiercé), en dat

in'ninnl en sekonde als wetenschappelike woorden zijn te beschouwen.

De verschillende groepen geven aanleiding tot enkele opmerkingen. Voor

Kalmte bestaan ten onzent meer vreemde woorden dan voor Opgewon-
denheid,, en de eigenschap van luidruchtig te zijn, die men steeds als ken-

schetsend voor de Fransen beschouwt, is wel enigszins in strijd met dat

rezultuat; men zou hieromtrent hetzelfde kunnen zeggen als over de „slechte

manieren" waarvan hierboven sprake is geweest. In dit verband merke men
ook 0)) dat voor Verdriet meer termen in onze lijst voorkomen dan voor

Vrolikheid. Voor Lafheid zijn er maar drie M'oorden, voor Moed 20:

een verhouding die te meer bevreemdt omdat de woorden voor „lafheid"

ook als scheldwoorden kunnen ivordeu beschouwd: weliswaar zou men er de

termen voor Vrees aan toe kunnen voegen. Ook tans wachten wij ons wel

er de konkluzie uit te trekken dat dapperheid een specifiek Eranse deugd is;

evenmin als wij uit de grotere talrijkheid der woorden voor Knapheid
vergeleken met die voor Domheid, een dergelijke voor de Fransen vleiende

gevolgtrekking maken. Ik konstateer dat de termen voor „lafheid" alle, en die

voor „moed" op drie na verdwenen zijn; van sommige is het twijfelachtig

of zij ooit anders dan in een bastaardwoordeboek ten onzent zijn voor-

gekomen. En indien er voor „knapheid enz" meer Franse woorden bij ons

gebruikt worden en zijn dan voor „dondicid enz", dan komt dit zeker hier-

van dat dit laatste begrip minder schakeringen toelaat. Voor de rubriek

Getallen vergelijke men p. 68.

CAMPBELL

COLLECTION
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Algemknk woorden.

I. /('irs(iiiidi:;e iiaaiiiuourdcii.

A. Voorwerpen.

lijn 1, morscel 1
,
paar 1, pais 1, punt I, tresoer 1.

col poen '2
, cose 2.

rest '.i.

troep 4.

B. Ik'grippeu en Handelingen.

(lisonlre 1, feit 1, gise 1, manier 1, orde 1, plaats I, phiiiteit 1,

us»ü:e 1.

ilestourbanehe 2, 1'uiini 2, nummer 2, ])art 2, regulaeie 3, reraenant 2,

solem])niteit 2 , soutlisance 2.

(Iisroi ;{, eoneonlaneie 3, eon^^istencie 3, reeouipense 3, rest 3, resislcneie 3.

ahondantie 4, aclajjtatie t, aceomplissement 4, apparentie t , depen-

dentie 4, disproportie 4, ei^aliteit 4, incgaliteit 4, inferio-

riteit 4, incommoditeit 4, korabi natie 4, conteini 4, kontrast 4,

coup 4, korrektief 4, k w a n t i te i t 4, niaintien 4, inar(|ue 4,

massa t, merveillc 4, niveau 4, pikkedillen 4, rariteit 4,

reaktic 4, realisatie 4, retardement 4, sektie 4, serie 4,

surabondancie 4.

II. Bijvoegelike naaiinvooideii.

A. Physick.

fijn 1, ;i:ebordert 1, massief 1, plat 1, rond I.

desert 2, maesle 2, plein 2, present 2, schaars 2, viscoos 2.

k o m j) a k t 3 . kortaut 3 , net 3.

kapot 4, lokaal I-, materieel !• , opaac 4, pe r pend i k u 1 a i r 1,

])esant 4. ])orcus I-, soliede !• , v o 1 ii uii nc iis t.

B. Abstrakt.

penatuerl 1, contraer 1. plantioos 1, suffisant 1, vrai 1.

perillcus 2.

accidenteel 3, certein 3, dangereus '> , definitief 3, insullicicnt 3,

pareil 3 ,
publiek 3.

abondant 4, accessoir I, actueus t , anterieur l , apjjarent !• , egaal 4,

exterieur t, fakultatief I. formeel I, foutief I-, futuur 4,

globaal l, gradueel t, liarmonios t, liomonicui I, indivi-

dueel l, inegaal I, inestinial)cl I-, infrucdieus I, iiiklusief \,

intrensiek 4, karakteristiek l, kond it ion cel I, k ons tan t 4,

kon ven t ionee 1 I, mutueel I-, nond)reux !•, praktikabel !• principaal 4,

profitabel 4, reparabel 4, siilutair I, suraboiulant 4,' tardijf t,

vcritabel 4.
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III. Werkwoordeu.

A. Physiek.

lormeren 1, compassen 1, spaersen 1, usereii 1.

fonderen 2, restoren 2.

distribueren 3, empescheren 3, employeren 3, fatsoeneren 3, wideren 3.

amasseren 4, bar rika deren 4, cirkuleren 4, entameren 4, putri-

fiëren 4 , ramasseren 4 , ravalleren 4 , ren verseren 4.

B. Abstrakt.

distorberen 1, dobbeleren 1, kosten 1, tenten 1, turberen 1.

ordenen 2.

concemeren 3, resteren 3.

abondercn 4 , alterneren 4 , egaleren 4 , egaliseren 4, excelleren 4,

influenceren 4, coïncideren 4, kom pi e teren 4, kontras-
teren 4, neutraliseren 4, regieren 4, surabonderen 4.

Deze woorden, die alle een algemene betekenis liebben, altans tot meer

dan één woordgroep behoren , zullen natuurlik in één of meer speciale

kringen in gebruik zijn gekomen, en, wisten wij welke, dan zouden wij

ook weten waar ze in te voegen. Nu evenwel rest ons niet anders dan ze

afzonderlik te plaatsen.

De woorden met abstrakte betekenis zijn in de meerderheid ; zij hebben

uitteraard een vagere betekenis. Yan de drie onderafdelingen is die der

bijvoegelike naamwoorden het grootst; ook dit is natuurlik, daar de gebruik-

sfeer van adjektiva, ook in de moedertaal, uitgebreider is dan die van

andere soorten woorden.

V. Wat leren ons de overgenomen woorden ?

In dit Hoofdstuk zullen worden besproken de gevolgtrekkingen die uit

onze lijsten van overgenomen woorden zijn te ^ maken. In de opmerkingen,

door mij aan de verschillende groepen toegevoegd, zijn er reeds enkele te

vinden: hier wil ik ze samenvatten en, zoveel raogelik, volledig maken. Ik

splits mijn betoog in een biezonder deel, gewijd aan de Franse woorden in

het Nederlands, èn een algemeen deel, waarin ik de oorzaken van ontlening

behandel.

1. Ontlening van Franse woorden in het Nederlands.

Het aandeel dat, volgens de lijsten, elk tijdvak gehad heeft aan de over-

genomen woorden , wordt voor een groot deel bejjaald' door de aard der

bronnen die ons, voor elke periode, ten dienste stonden. Dat voor „Aan-

nemerswoorden'' zoveel termen uit het tweede tijdvak voorkomen, is, zoals wij

zagen (p. 66) toe te schrijven aan de aard der gegevens die in de „Inven-

taire de Bruges'' zijn te vinden; vele woorden voor wapenen komen uit-
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sluiteiul lil ilf „lü-koniiigen «Ier (inifeliklioid"" voi.r [/ii»-ls>\ coUnctff ,
wauclip

enz. enz \ ohiruri,'iese instruiiu'utrii uil de iwecilc iH-riodc kciiiuii wij vnonil

door .1 AN Y IKU.MAN.

Moveiidien zou hot, voor een juiste appreciatie, nodig zijn eigeulik ook

liet aantal der inheemse woorden van elke groep Ie kennen.

Maar, wij zeiden het reeds aan het begin van dit Hoofdstuk, hij de studie

der vreemde woorden in een taal moet. men er in berusten dat er geen

strakke lijnen kunnen worden getrokken.

i:>olutU' d«'r (uUiciiiiiJi-. De termen voor „Wetenschap en Kunst" en de

woorden die betrekking hebben op het openbare leven zijn belangrijk voor

de kennis van de beschavingsgescliiedenis van ons volk: zij bewijzen dat

Frankrijk een machtige invloed heeft gehad oj) onze staatkundige toestanden,

op de organisatie van ons openbaar niaatschai)pelik leven, op onze artistieke

en weteirschappelike ontwikkeling. Hoe vaak Frankrijk ons tot voorbeeld

heeft gestrekt, tonen o. a. de rubrieken „Staatsbestuur", „Belastingen',

„Katholieke kerk", „Leger". Om naar waarde te schatten welke betekenis de

groep „Rechtspraak" en de afdeling „Wetenschap" hebben ter bepaling van

de invloed van het Frans, zou een speciaal onderzoek van kompeteute ge-

leerden nodiir zijn. De vreemde woorden zijn echter ook niet zonder belang

voor de geschiedenis der verschillende vakken zelf. Wij konden dat reeds

konstateren voor enkele onderdelen: de woorden voor „geneeskrachtige planten"

zagen wij minder talrijk worden, de termen voor „operaties" daarentegen

ste^eds toenemen; bij de „Dierkunde" vonden wij in vroegere periodes meer

namen voor vreemde dieren, tans meer termen voor wetenschappelik methodies

onderzoek. De vreemde woorden zijn een spiegel waarin zich de elkander

oj)Volgende opvattingen en methodes weerkaatsen.

In verreweg de meeste rubrieken zijn de woorden allengs talrijker ge-

worden. Dit kan samenhangen met de late ontwikkeling van het vak in het

alsemeen, of in het biezonder in Noord-Nederland (zie bijv. de theater-

woorden en vergelijk de woorden voor beeldende kunsten), met veranderingen

in het maatschappelik leven (de administratieve termen worden talrijker

omdat de moderne samenleving vaster is georganiseerd), met de evolutie

van een onderdeel van het openbaar leven (zie de toeneming van de termen

voor „geldhander').

Ziehier de groepen waarin de woorden minder talrijk zijn geworden:

„Belastingen", „Wapenen" en „Handwerken". De verklaring is, voor de

eerste rubriek, in de historie te zoeken; de tweede bewijs.t dat niet-militairen

tans minder gemeenzaam met wajienen zijn dan vroeger; wat de derde

betreft, wij hebben reeds opgemerkt dat vele „ambachtstermen'", in onze

bronnen vermeld, alleen in Zuid-Nederland hebben bestaan.

Men ziet, deze weinige woorden kunnen ons niet beletten als algemene

regel op te stellen dat de invloed van Frankrijk op ons staatkundig en

maatschappelik leven steeds sterker is geworden. Trouwens, het siireekt van-

zelf dat, naarmate de kommunikatie tussen beide landen geinakkeliker werd,

de verhouding inniger is geworden. Zij werd niet alleen inniger, zij kreeg

een ander karakter. Dut toonde ons de afdeling der woorden uit het parti-

kulier leven van de mens , en ook reeds een deel van de termen voor

„Stads- en Landleven". Ik heb hierbij niet alleen het oog op het feit dat

in de Middeleeuwen meer woorden voor gewone, alledaagse zakm, later

meer termen voor voorwerpen van weelde werden overgenomen (zie j). 78);
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tüch is dit IV'it belangrijk, want wi'l zal in de meeste gevallen de verklaring

vaii dat verschil zijn dat hetgeen tans als iets heel gewoons wordt Ijeschouwd^

vroeger tot de uitzonderingen behoorde en alleen in hoge inaatschappelike

kringen werd gebruikt, doch die verklaring past bijv. niet voor het feit dat

woorden voor „Landbouw en Veeteelt" (p. 70) alleen in de drie eerste peri-

oden zijn ontleend. Maar vooral denk ik aan de talrijke onigaiigswoorden die

eerst in de vierde periode tot ons gekomen zijn en die hoe langer zo meer

een Averelds karakter krijgen (zie ]). 88 en 96): dit wijst op een verandering

van de invloed van Frankrijk. Ons betoog eist hier een uitweiding, gerecht-

vaardigd door het belang van de zaak : immers juist de omgangswoorden

geven een zuiver beeld van i'raidvrijks invloed op onze beschaving.

Door de omgangswoorden komen wij in direkte aanraking met de sjjreek-

taal, en het probleem dat de Pranse woorden in de gesproken taal ons ter

oplossing voorleggen, is van hoog belang; vergeleken daarmede is de kwestie

van het gebruiken of vermijden ervan in de schrijftaal niet veel meer dan

knutselarij ; en toch heeft men zich tot nu toe alleen met deze hiatste bezig-

gehouden.

Nu kennen wij de spreektaal van oudere perioden niet dan onvolledig;

eerst zeer laat hebben de schrijvers van romans en verhalen zich erop toe-

gelegd haar in de gesprekken die zij weergaven tot haar recht te doen komen.
'

De oudere taal die wij kennen is in hoofdzaak schrijftaal. Wèl geven de

gesprekken in de oude ridderromans ons staaltjes van de spreektaal, en

kenmerkend is het dat, zoals wij op p. 93 reeds schreven, tussenwerpsels

alleeu in de eerste en vierde periode voorkomen. Maar hoe gering zijn die

gegevens, vergeleken met wat de levende taal ons aan de hand doet! Dus

stellen de lijsten ons niet in staat de geschiedenis der ontlening in de Be-

schaafde sj)reektaal in haar geheel te leren kennen. Wel enigszins. In de eerste

plaats hierdoor dat sommige woorden reeds door het begrip dat zij aanduiden

als gemeenzaam worden gekenmerkt (bijv. de „scheldwoorden"). En dan,

doordat wij, althans voor de laatste eeuwen, de beschaafde spreektaal bij

benadering kunnen leren kennen uit de Briefverzarneliiigen van onze land-

genoten van vroeger tijd. Men moet daarbij voorzichtig zijn, want vroeger

schreef men (zoals ik op ]). 21 reeds opmerkte) ook in familiare brieven

deftiger dan lans. Dus het is niet voldoende brieven te kiezen tussen bloed-

verwanten en nabestaanden; men moet ook tegenover die uog enigszins

skepties blijven. Toch lijkt het mij dat wij dit middel om de verschillende

fasen van de gesproken taal, al is het slechts die van de laatste ])eriode, te

leren kennen niet ongebruikt moeten laten.

De korrespoudeiities die ik heb uitgekozen zullen alleen worden onderzocht

ten opzichte van de „onigangswoordeir', in liet algemeen van die welke hier

reeds bestaande begrippen aanduiden. Immers het gebruik der woorden voor

„Kunst en Wetenschap", voor „Oj)enbaar leven", „Menselik lichaaur' zal

geheel afhangen van het onderwerp dat in de brieven wordt behandeld en

van de tijd en het milieu waarin zij zijn geschreven. Ook de termen die

betrekking hebben op „Kleding", „Voeding", „Huis" bewijzen voor de

spreektaal weinig, omdat de Franse termen daarbij samenhangen met de

invoering van hier vroeger onbekende zaken. Zodat onze aandacht alleen

aan de volgende rubrieken zal worden gewijd: „Algemene woorden",

„Konversatiewoorden", „Omgangswoorden", „Termen die betrekking hebben



ÜE \VÜUUL)l'>ïCIl.Vr. 105

op uiiiiraiii; iloor lu't WDord", „SUMiiiiiiiig, K:ir;ikttr tti Vci^taiid '
; tl /.

wooitK'ii waarvan liet gohniik iii allciK-i omstaiuliirlniliii niui,'olik is, tii /o

min iiioiiolik at'liaiii;! van liet in ilc brieven Ix-liaiidi-ldc onder\ver|) Allctii

ili'ze maken een veriitelijkinir dt r veixliillciidc koin spoiidenlics mogelik ; lu;!

zal eeliter ook zaak /.ijn vooral brieven te {i;ebruiken die lo|ien over alle-

diiagse onderwerpen.

Ik litd) mij bepaald lot de voIi,'ende verzamelingen en werken: Brieven

van Maria van Keigersberch (M.), llngo de (irool (IT.), Ts'ieolaas \aii

Keigersbereh (N.), samen uitgegeven door Dr. 11. (J. Uocce ')j en van

Elizabetli Wolll'-Hekker, uitgegeven door Van Vlotkn (Br); „vSara Bnrger-

liart" (S. B.); Mr. .1. van Lennkp, „liet Leveu van Mr. C van Lennep en

van ^Ir. 1). .). van Lennep" (C. v. L. , 1). .T. v. L.); A. L. Cl. Bushoom-

Toi'ssAiNT „Majoor Frans" (M. ¥.).

In abstracto kan de vergelijking van de rol die de Franse woorden in

deze verscliillende brieven spelen, een beeld geven van de invloed die het

Frans, sedert de 17'' eenw, op onze sjurektaal heeft gehad. In werkelikheid zal

dat beeld niet selierp omlijnd kunnen zijn, daar de l)rie\etaal toch nooil

geheel en al met de gesproken taal overeenkomt. Daarentegen zal het in

zover volledig zijn dat het de ges])roken taal van verscliillende milieiix weer-

geeft : zo worden in „Sara Burgerhart" naast lieden uit de deftige burger-

stand ook mensen uit bescheidener kring ten tonele gebracht.

Met het oog op het doel waarmede wij deze korrespondenties bestuderen

wil ik in de eerste ])laats het gebruik der Franse woorden in de ver/.ainelin-

gen onderling, en daarna met het hedendaags gebruik vergelijken.

1 . V e r g e 1 ij k i 11 g der b r i e f v e r z a m e 1 i n g e u onderling. I )aa r de

verschillende teksten die ik heb geraadpleegd zeer ongelijk zijn van grootte,

kan eeu statistiek van het aantal gebruikte Franse woorden tot een scheve

vergelijking leiden, üok hier moeten wij op de verhoudiugen, niet op het

aantal letten.

De stijl van Maria van Keioiuisbkrch zou Gkel de „o])reclite" hebben

kunnen noemen. Een harer brieven (p. 71) eindigt zij aldus: „lek hebbe met

zoo groot(; haast geschreven dat ik schier niet en weet m at ik geschreven hebbe";

die brief heeft er voor ons te groter waarde door, en de Franse woorden

die hij bevat [diverscfi, esf'tuieren , (jnge, Inden van nierife, ordonnanf ie) hahovtw

dus zeker tot haar eigenlike taal. Het is moeielik uit te maken in lioe\erre

haar verblijf in Parijs op haar taal invlueil heeft gehad, en te ontkennen

valt het niet dat haar soms Franse eigennainen en titels uit de pen vloeien

die zij in Holland zeker niet zou hebben gebezigd {hoo.i de V Incennes, ]). ^51;

compaynii'ii de ijardfs
, j). 2Ó-3). Maar daartegenover staat dat zij altijd een

echt Hollaiulse vrouw is gebleven en zich enigszins vijandig stelde tegenover

de kring waarin de betrekkini' van haar man haai' dwoiiij: gedurende enitfc

jaren te leven. Bovendien zijn veel harer brieven uit Holland gedateerd. Trou-

wens, haar broeder Nicolaas in Holland gebruikt naar verhouding meer

„kon versat iewoorden" dan zij.

I'lr is dus een zeer kenmerkend vei schil tussen haar brieven en het werk

van Wol, KE-eii- Deken en dat van Mevrouw Boshoüm-Toussaint. Bij deze beiden

') De brieven van Nicolaas van lieij^cisbeicli aan llii;,'i) «Ie Groot, uitj;i'<,'t»vt-n door

Dr. H. C. KotiOE voor het Historisch Genootschap (1'JOl), waren voor ons minder

jjeschikt.
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hangt de graad van betrouwbaarheid van de taal die zij geven af van het

meerdere of mindere talent dat zij liebbeu gehad om de taal die om hen heen

werd gesproken , af te luisteren en weer te geven. Voor een groot deel zullen

de stijl en taal der sympathieke personages in „Sara Burgerhart" de taal en

stijl der schrijfters zijn '). liet feit dat wij straks zullen vaststellen , nl. dat

(1(! in die roman gebezigde vreemde woorden voor het grootste deel nog be-

staan , bewijst dat zij ze niet uit de lucht hebben gegrej)en. Ja, zelfs de

brieven van Jacob Brunier (I, 76, 180) en die van juürouw Hartog (I,

l!)ü), welke als charges bedoeld zijn, bevatten geen enkel woord dat niet

meer in gebruik is, evenmin als de brief gedrukt in Br., p. 200 — 202.

De keuze van „Majoor Frans'"* eist een rechtvaardiging. Mevrouw Büsboom-

ToussAiNT heeft getracht de stijl en taal van haar interressante roman levendig

te maken en zoo dicht mogelik tot de gesproken taal van haar tijd te doen

naderen. Een harer middelen is het overvloedig gebruik van vreemde termen,

vooral Franse, maar ook Engelse. De vraag is of het beeld dat zij van de

gesproken taal geeft, gelijkt. Hoewel het moeilik is volkomen zekerheid daar-

omtrent te krijgen, leert ons de vergelijking met de hedendaagse spreektaal

dat verreweg de meerderheid der door haar gebezigde Franse woorden en

uitdrukkingen ook taus nog leven, en dus vóór vijftig jaar ook gebruikt

kunnen zijn. Ik verzwijg niet dat de schrijfster zich met het Frans soms

vrijheden veroorlooft. (Zie p. 3''3 n. en p. 107 n.)

Vergelijken wij de taal dezer drie vrouwen onderling.

In S. B. en M. F. zijn de „konversatiewoorden'' in de meerderheid, dan

volgen de woorden voor „omgang", dan die voor „karakter", daarop die

voor „omgang met woorden'^, en eindelijk de „algemene woorden"; deze

kurieuze overeenstemming wordt des te treffender als men vergelijkt de brie-

ven in M. ; in deze is de volgorde aldus : „omgang", „karakter" (deze beide

op gelijke lijn), „omgang door woorden", „algemene woorden" en „kon-

versatiewoorden". Daar zowel Mevr. Bosboom als WoLFP-en-DBKEN vaak

hun personen sprekende invoeren, is het natuurlik dat er bij hen betrekkelik

meer „konversatiewoorden" voorkomen : voor het overige is er overeen-

stemming, want het aantal woorden voor „karakter" verschilt ook in M. F.

slechts éón met dat voor „omgang", en in S. B. zeer weinig.

Vergelijkt men nu hiermede de verhouding der verschillende groepen in

H. N. C. V. L. , dan konstateert men dat de „algemene" woorden er niet

achteraan komen, zoals bij de drie dames liet geval is "). Verder dat bij hen

de woorden voor „karakter en verstand" talrijker dan die voor „omgang"

zijn. Is het te stout, deze verschillen aldus te verklaren dat vrouwen zich

liever in de biezonderheden verdiepen, terwijl mannen eerder tot generaliseren

geneigd zijn, en' dat ten tweede vrouwen minder orgaan hebben voor be-

spiegeling, meer voor de praktijk ? Indien wij dit verband bewezen mochten

achten, dan zou daaruit blijken dat het gebruik van vreemde woorden samen-

hangt met ons gehele wezen en niet als iets toevalligs mag worden beschouwd

') Indien de schrijfsters wat konsekwenter waren geweest in het spatiëren der Franse

woorden, had men kunnen hopen op die wijze te weten te komen welke woorden

vreemd aan liun eigen taal waren.

*) De termen voor „omgang niet woorden" zijn overal in de minderheid; dit kan niet

verwonderen: ook de lijsten gaven die verhouding aan. Als men bedenkt dat de groep

„omgang" alle maatschappelike verhoudingen aangeeft behalve die door het woord, dan

is het nog opmerkelik dat er zoveel termen in die onderrubriek worden aangetroffen.
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of als vvn irril \aii ili'iriL'ii die /c l)iv.ii,M. Kii /iitla;ir dan ren ttrsU- lis die

wij uil d«' stiidit' de/tM- korri'spondciitii-s kuniieii Irrkkiii, en ilic o\\< \aii

difiist zal zijn als wij lalor dr ..oorzakm \aii niiUciiiuLr'" t( r spraki' breiiircii.

'2. V o rm' lij k i Mi; iiu' 1 de lu'dmdaagsc spreektaal. \\ ij lichlicii

ret'tls bij de bespreking der verscliilK-ndr irroe])eii de kwestie van hel voiui-

bestaan der Franse woorden aangeroerd. Ons betoog leidt er [ov. dat wij liaar

hier voor de groej) der iiulividuele woorden nitvooriger behandelen. Voor

de andere groepen is de vraag of een woord al of niet is blijven bestaan

belangrijk voor de besehavingsgescliiedenis; voor de ouigangswoorden is het

een zuivere taalkwestie, liet is verrassend te konstateren dat de grote meer-

derheid der vroeger gebruikte Franse woorden tans nog worden gidje/.igd.

De vol'^ende statistiek zal het bewijzen; ik vernield alleen de woorden die

niet meer in gebruik zijn.

Algemene M.: distribueren, incommoditeit
,
principaal, tegen 11 die nog voor-

woorden, komen.

N. : appareatie, omployereii , inestimahel
,
principaal, tegen 14.

S. B. Br. : alle bestaan nog.

C. v.L. : anterienr, apparent, emploveren, infrnctueus, maintien, tegen 22.

M. r. : alle bestaan nog.

Omgang M.: amoureus, empescheren, gcntillosse, importuneren, querelle,

(uiet uilsUiiteud contiance, reconipense, seconderen, treltemeut, trctter, tegen

door woorden). 25 die nog bestaan.

N. : ditVercnt, secours, tegen 5.

S. B. : alle bestaan nog.

C. v. L.: ftccommodement , araours, attacpieren, dedomniageren ,
genereusi-

teit, poliet, trancpiilliseren , tegen 18.

I). J.v. L. : alle zijn blijven bestaan.

M.F. : future, rapprocheraent , rudoyeren , tegen + 5U.

Omgang met woorden:
Algemeen M.: iemand ergens van adverteren, advoueren, calomnie, propoost,

zich refereren tot, refuseren, remaniueren, sonderen, tegen 7.

N. : part doen, tegen 'è.

S. B. : redites, tegen 6.

C. v.L. : avoueren, concerteren, lacheren, tegen 19.

D. J. V. L. : avoueren, conciliëren, oonseil, plaisanterie , tegen 4.

M. F. : alle zijn blijven bestaan.

Konversa- M. : bij faute van, ter contrarie, nierveljes, monfrecr, siiml)laut

tiewoorden. maken, tegen 10.

II. : in sijn regard.

N. : bij avance, sonder excuse of faute, tot employ, in conformiteit,

verobligeren , tegen 4.

S. J?. : bienseance, honncte, tegen 23.

Br.: alle bestaan nog.

C. v. L. : accrocheren, avantage, denouemeut, ouder het faveur, mcritereu,

nouvelles, relatif de vloot, de schuld resideert bij hem, op

mv sujet, tegen 20.

D. .(.v. L. ; louvoyeren, relatif tot, op ([at subject, tegen 7.

M. F.: avantages, men derogeert niet, exigenties, tegen ± 45 ').

') Niet in rekening breng ik de volgende uitdrukkingen die naar mijn mening zijn

te beschouwen als nooit tot onze taal te Lebben behoord: cas de ruusricnce ,
la lace

conire terre, il ne s'arjit i/ue 'Ie hicn voir la clioae, faire contre forlune bon oiur.
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Karakter M. : zich desespcrcreii , dessein, enrageren, fiiilleren , ira!l^•ineren

,

en Verstand. contentement, liule van merite, ougepassioneert, paticnteren,

tegen 28.

H. : dessein, diverteren, contentement, ombrage, tegen 2.

N. : dessein, gaillardise, contentement, corrigibel, miscontentement

,

tegen 8.

S. B. Br. : alle bestaan nog.

C. V. L. : in([nietude, contentement, precipitant, temerair, vigilantie,

tegen 24.

D. J. V. L. : indilterent, tegen 7.

M. F. : alle bestaan nog.

Gaan Avij na of de hierboven vermelde verhoudingen ons in staat stellen

euige biezonderheden vast te stellen. Het spreekt vanzelf datj hoe dichter

wij onze tijd naderen, des te groter liet aantal zal worden der nog bestaande

termen: men heeft gezien dat de M'oorden van M. ¥. of alle zijn blijven

bestaan of (zo bijv. iii de rubriek „konversatie") zo goed als alle; bij C. v.

L. zijn de verhoudingen groter dan bij M. (bijv. 1 : l-'/.^ voor „algemene

woorden" tegen M. 1:3; 1:6 voor „omgang door het woord" tegen M. L : 1).

In bijna alle rubrieken zijn de nog bestaande woorden in de meerderheid.

Een uitzondering maken N. voor „konversatie", M. en ü. J. v. L. voor

„omgang door het woord" en H. voor „karakter en verstand"; bij deze is

de verhouding omgekeerd of de twee groepen staan als 1:1.

Het is gevaarlik te sclierpe konkluzies te trekken uit de uitteraard beperkte

gegevens die ik te mijner beschikking heb, maar toch schijnt uit het

bovenstaande te volgen dat het aantal Franse woorden in oir/.e taal steeds

groter is geworden, hetgeen trouwens een overzicht van de lijsten bewees. Maar

de hoofdzaak voor ons was te konstateren dat van de eenmaal ingevoerde

omgangswoorden de grote meerderheid in gebruik blijft. En hiermede is de

uitweiding ten einde en neem ik de draad van mijn betoog weer op.

Wanneer wij de in de Middeleeuwen overgenomen omgangswoorden na-

gaan, dan zien wij dat, op één groep na,- overal slechts de minderheid is

blijven bestaan:

Algemene lijn, paar, punt; feit, manier, orde, plaats; nummer, part;

woorden; fijn, massief, plat, puur, rond; present, suffisant; formeren,

kosten, tegen 35 die niet meer bestaan, dus 1 : 2.

Konversatie- delicieus, precieus; excellent, juist, navenant, partikulier, pas-

woorden: sabel, pompeus, raar, tegen 1 dat niet meer bestaat.

Omgang: trakteren; akkoord; jaloers, amourette, jaloezie, kozen; fel,

liberaal, lo_yaal, royaal; fier; grief; fel; kastijden, saluut,

tegen 57 die niet meer bestaan, dus 1:4.

Omgang door fielt, karonje, schavuit; flatteren, blaam, blameren, paaien,

het woord: refuus; Helaas, Adieu Ei; dame, prins, prinses, tegen 49

die niet meer bestaan, dus 1 : o^/^.

Karakter en humeur, spijt, karakter, nobel, simpel, melaukolie; memorie.

Verstand: abuis, fout, falen, fantoom, fantaseren, fantasie; idioot;

motief, inprenten, duren, poos, minuut, tegen 54 die niet

meer bestaan , dus 1:3.

voild la question, wraakzucht d'oulvc tombe, per extraordinaire, aan zijn wrok satis-

faktie geven, naar mijn conveniëntie, d farce van cosmetiek, a mon intention, d tout

hasard.
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Wij zien dus dat hij di- vtTi^clijking van Middeleeuwse eu nipuwonMvour-

ileii de verluiudiui; tusseu verdwt-iuMi eu vuurt Ixstaaude woordeu iu /eer

sterke luate afwijkt viiu die welke wij vaststeldeu voor de teiiuen uit de

verschilleude fa/.eii vau het vierde tijdvak, hit kan slechts op ééu manier

verkhiard worden: hlijkhaar zijn (U' meeste omgauu:stermeu die iu (h-

Mi(hU'leeuwse teksten tot ons zijn gekomen, sleclits hoekewoorden geweest,

die ten onzent nooit geleefd lu'hhen in de omgangstaal, of wel zij werden

alleen iu Ikdi^ie ijehruikt.

En dan dringt zieh deze koukluzie aan ons o}), dat vooral in de nieuwere

tijd een diepgaande werking, gevolg vau persoonlike aanraking tusscni il(>

beide volken, van Frankrijk op onze taal is uitgegaan. En niet alh^eu door

n'fngiós en eniigrés, zoals meestal wordt aangenomen, maar ook, hlijkens

de hrieven van M.mua van KinfiEnsREKOu, vóór die tijd. Mijn overtuiging is

dan ook dat men de invloed der hier gevestigde Erausen o]) het iSederlauds

niet te hoog moet aanslaan.

Daar nu die persoonlike aanraking voornamelik in de hogere standen der

maatschappij ])laats had, was het natuurlik dat de ontleende woorden hoe

langer zo nu;er wereldse woorden werden, en dit feit, dat ook uit de studie

der lijsten bleek (z. p. KM), vindt in bovenstaand betoog zijn bevestiging

en tevens zijn verklaring.

Met opzet liet ik tot nu toe buiten beschouwing de groep „konversatie-

woorden", die een verhoiuling aangeeft in strijd met die der andere groepen

:

alle in de Middeleeuwen gebruikte termen op één na. zijn blijven bestaan. Om
deze tegenstrijdigheid te verklaren, merk ik op dat zij zó gering in aantal

zijn, vergeleken met de woorden der andere groepen, dat zij eigeulik niet tegen

Ulijn betoog in het veld kunnen worden gebracht. Veeleer versterkt hun klein

aantal, vergeleken met de massa der nieuwere „konversatiewoorden"', ons in

de overtuiging dat in de Middeleeuwse omgangstaal betrekkelik weinig Franse

woordeu voorkwamen.

De bovenstaande lijst van Middeleeuwse en nog beslaande woordeu kan

ons ook in een ander opzicht van dienst zijn, nl. ter onderscheiding van

wat in de oude Franse woordeu als Hollands, niet alleen A'laams, is te be-

schouwen. Ik herinner daarbij aan hetgeen vroeger (p. 2ö) gezegd is over

het gebrek aan homogeniteit van de in Middeleeuwse teksten tot ons geko-

men Franse woordenschat in het Diets. Indien een heden ten dage in Noord-

JNederland gebruikt Frans Avoord in een Middeleeuwse tekst voorkomt, is het

zeker dat het ook in de Aliddeleeuwen iu Noord-Nederland gebruikt is; en

zo stelt ons de zoeven vermelde lijst in staat ons bij beiiad(!ring (;en denk-

beeld te vormen van de rol die het gebruik van Franse woorden in de Mid-

deleeuwen in de Noord-Nederlandse omgangstaal speelde. Wij leren eruit

kennen IS „algemene'' woorden, S „konversatiewoorden", 12 „omgangswoor-

den", Ui woorden voor „mondelinge omgang" en 1!) woorden voor „karakter

en verstand". Letten wij op de verhoudingen : de „algemene" woorden

zijn het talrijkst, dan volgen di(! voor „karakter en verstand", daarna de

woorden voor „mondelinge omgang", dan die voor „omgang", en eindelik

de „konversatiewoorden". Dus de eigeulike „omgangswoordeir" komen

achteraan.

Ter bepaling van het aantal der toenmaals hier gebruikte Franse woordeu

geven de bovenstaande getallen ons natuurlik slechts een miuimuni.



110 DE FRANSE WOOEDEN IN HET NEDERLANDS.

Graad der ontlening. In do lijsten zijn alle Franse woorden naast

elkander gezet alsof zij alle hetzelfde belang hadden voor onze taal. Toch
is dat geenszins het geval. Wij hebben zelf reeds enige malen doen uitkomen

dat de gebrniksfeer der verschillende woorden lang niet dezelfde is; onder

de „konversatiewoorden" bij voorbeeld zijn er die lang niet algemeen ver-

spreid zijn, andere worden in alle kringen nog als Frans gevoeld ; sommige
personen hebben voorliefde voor een of andere uitdrukking die zij altijd in

de mond hebben, en bezigen de andere nooit. Wij hebben ons dus zeer goed

rekenschap gegeven van het onjuiste beeld dat een opsomming nis de lijsten

bevatten, van de invloed van het Frans op onze taal geeft. Maar wij konden

niet anders doen. Immers tussen de verschillende gebruiksferen bestaan geen

scherpe grenzen, en onmogelik was het dus de woorden te splitsen naar de

die])te waartoe zij in onze taal waren doorgedrongen. Wel konden wij vast-

stellen dat sommige groe])en, bijv. de „konversatiewoorden" uitteraard een

beperkte gebrniksfeer moesten hebben, maar verder konden wij niet gaan.

Tn dit samenvattend hoofdstuk moeten wij dit verschil van graad van ont-

lening, al is het dan ook zeer in het algemeen, ter sprake brengen.

Indien wij zouden kunnen vaststellen welke woorden heden ten dage ge-

bruikt worden door het geringere volk, door hen die op de scholen geen Frans

hebben geleerd, dan zouden wij, tegenover de woorden met zeer beperkte

gebruikskring, zoals de „konversatiewoorden", een lijst van de algemeenste,

van de diepst doorgedrongen woorden kunnen plaatsen, en zouden daarmede

in zekere zin het hoogste en laagste punt bepaald hebben van het gebied

waarbinnen, elk op hun niet nader aan te geven diepte, de uit het Frans

overgenomen woorden zich een plaats hebben veroverd. Altans zo schijnt

het : in werkelikheid is de zaak niet zo eenvoudig.

Om de lagere volkstaal te leren kennen, zullen wij goed doen de dialekten

te onderzoeken; hadden wij daarvoor andere middelen dan woordelijsten,

bijv. brieven door mensen uit het volk geschreven, dan zouden wij die ver-

kiezen. Ongelukkig zijn soldatebrieven bijv. hier nog niet gepubliceerd ').

Ik heb geraadpleegd de woordeboeken van Molkma en Ganderheyden

(Groningen), Boekenoogen (Zaan), Galleb (Gelderland-0 verij sel),

terwijl ik tevens beschikte over een lijst van in Kerkdr.iel gebezigde Franse

woorden, die ik dank aan de vriendelikheid van de Heer C. H. 1. van

Baren, en van woorden uit Zeeland, die mij vooral aan de haiul zijn

gedaan door de Heren G. Janssen te Utrecht en P. Barentsen te Sclioon-

dijke. Natuurlik is de O])vatting van de verschillende woordeboek-samon-

stellers ten opzichte van het vermelden van Franse woorden niet dezelfde,

zodat zij niet alle een geheel juist beeld van de Franse woordeschat

geven.

Ik onderscheid tussen de woorden die aan één of meer dialekten eigen

zijn, en die welke in Noord-Nederland algemeen worden gebruikt, en ik

houd te dezer plaatse geen rekening met de betekenisverandering (waarover

men zie Hoofdstuk VI).

*) Franse soldatebrieven zijn fredrukt in Zeitach)\ f. roni. PliiloL, XV, 374, en

brieven van Toskaanse landlieden in G. Giur.iANi, Delizie del Patiare toscano, II,

101 vlgg.
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1. Woonlcii mot een Itcporkt ^[obruiksirohiVd

:

Alireineon: diinibel (G.), eiuploveren (G.), onlmen (/.), personzic (Ze, l"r.

présomptioji), riiinpii (Z ).

K o 11 ve rsat ie: ainiiii (G.\ appró (Ze., Fr. t\ ])cu pns\ opaal (adv.) (K.), liovo-

lafors (Ze.. ..niet spoed", Fr. vivo la forco), een front slaan

(G.), in 'n courier (G.), monsieur (G.)
, poerlekazie (Z.),

regard (G.), snkkerdejee (Ze.), toezjoer ((ï.), toezjoeran (/iC.),

in de violen laten lopou (G.).

Omganir: koczien (Ze.), coniplaisant (G.), traperon ((t. Z. , Fr. attraper\

.M ondel, om?.: kaskediezeu (Z. , Fr. ipi'est-ce (pie dis), nienoazie (K.), sup-

pliant (G.) >).

Kar. en Verst.: alerte (G.), capabel (G.), onabel (G.), skruimul (K.), trankiel (Cr. 1,

vertuterig (G.), vilein (G.).

Mens: avans (G.), tieber (Z.), force (G.), koeveren (Z.), naar de

couché (Ze.), concubine (G.), malingre (Z.), manccuvre (Z.),

))ipi doen (G.), ])ouvoir (G.).

Ihiis enz.: breuvage (Z.) , ticclle (G.), karos (O.), kokkicljc (G.), mon-
tuur (G., O.), phaëton (G.), plateel (G.), tabllcr (G.).

üpenl)a:ir alignement (G.), fourragcren (G.)
,

gaillarde (Z), garde-cham-

Leven: pêtre (G. Ze.), luniiere (G.), ollice (G.), paai (Z.), ])erwet (Ze.),

royaal „geldstuk" (Z.).

2. Woordeu die in Noord-Nederlaiid algeineen worden gebruikt:

Algemeen: tijn l
,
planteit 1.

part 2.

intrensiek 4 , troep 4.

Konversatie: ekspres 2, juist 2, navenant 2, de peine waard 2, raar 2.

apart 15, precies 3, subiet 3.

AUa 4, Allez 4, Allons 1^, charmant l- , ollcktief 4, kazueel 4,

met kleuren en fleuren 4, koest 4, comme ca 4, kommissies

doen 4, krimineel (adv.) 4, la la 4, miserabel (adv.) 4,

ordinair 4, regulier 4, singulier 4.

Omgang: akkordereii 1, fel, tier 1, logeren 1, presenteren 1.

perfors 2.

importancie 3, revanche 3.

astraut, 4, brutaal 4, felicitatie !• , feliciteren 4, ferm 4, inte-

ressant 4, komplimeut 4, portuur 4, visite 4.

M ondel, o mg.: karonje 1, serjjent 1.

ordonneren 2.

compeer 3.

alfronteren 4, kaskenade 4, komplimeut 4.

Kar. en Verst.: falen 2, koenazie 2, sknipuleus 2.

konfuus 3 ,
prakkezeren 3.

chagrijn 4, genie 4, point d'honncur 4, raisonaixd I, ri.skeren 4,

sentiment 4, triest 4, veraltereerd 4, vief 4.

Mens: avontuur 1.

fortuin 2 ,
profijt 2.

avonturier 3 , fysionomie 3 ,
geruïnecu-d 3 ,

grimas 3.

kapot 4, malheur 4, postuur i, soepel 4.

') Moi.F.MA citeert dit woord onder de vormen suiwnl/nnl, sitfffljunl
.,
mippcljatii.

Misscliien vertegenwoordigen de beide eerste, niet Fr. xnppliant^ maar surveilUinl.
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Huis enz.: feil 1, fooi 1, franje 1, liorloo-c 1, kiuiecl 1, kastanje 1, katoen l

,

keuvel 1, konijn 1, saus 1.

gordijn 2, kabuiskool 2, kiinefas 2, komfoor 2, lantaarn 2,

raatras 2, postelein 2, saai 2, tierentein 2, troebel 2, viool 2.

bure 3 , framboos 3 , kabinet 3 , karbonade 3 , sajet 3 , signet 3.

boezeroen 4, chainj)ignon 4, geridou 1, kamizool -i , kiipu-

cijner 4.

Oix'ul). leven: bosschage 1, dozijn 1, dubbel 1, kopie 1, kontreie 1, lemoen 1,

muziek 1, partij 1, pleister 1, prison 1, ravage 1, rooi 1,

schavot 1, travalje 1, violet 1.

bargc 2, financies 2, koers 2, papier 2, rumoer 2.

bagage 3, faliekant 3, kapitaal 3, kombof 3, krediet 3, paskwil 3

,

schampeljoen 3.

batterij 4, machine 4, operateur 4, particii^ant 4, ])atroelje 4,

pias 4 ,
pioot 4.

Ziedaar dus een zeker aantal woorden waarvan men zou vermoeden dat

zij diep in de tnal zijn i^edrongen, daar zij zelfs in streken waarin de alge-

mene bescliaafde spreektaal niet oppermachtig is, worden gebruikt. Onder-

zoeken wij ze ten opzichte van hun ouderdom en groepering.

In de eerste lijst staan vele Moorden die noch vroeger, noch heden

ergens anders voorkomen. Alleen eniijlojjeren ^ Iran kiel trollen wij in de brie-

ven van O. V. Lennep e. a. aan, terwijl Jieb?r^ force^ koci-fren ^ kopzijii,

koJcklelje, concnhhuu plaleeJ , regard, r'/leii/. ') nog vroeger voorkomen (zie de

cijfers die ik in de lijsten er acliter ])laatste); de overige, die de meerderheid

vormen, zijn en waren onbekend in de algemene taal. Hoe komen die

woorden in de dialekten verzeild? Hoe komt het dat, in de dialekten en in

de algemene taal, niet dezelfde woorden bestaan? Wij zullen later deze

vraag opnieuw stellen en trachten, zo niet een antwoord er op te geven,

altans een stap dichter bij een antwoord te komen Maar dit kunnen wij

reeds na vaststellen dat, bij het bepalen van de woorden die hier het diepst

zijn doorgedrongen , met deze eerste lijst geen rekening kan M'orden ge-

houden.

Tn de tweede lijst treft ons een kenmerkend verschil tussen de groepen

„Huis" enz. en „Openbaar Leven" enerzijds, tegenover de andere: wij kon-

stateren nl. dat in deze beide groepen de meerderheid der woorden reeds in

de Middeleeuwen bestonden, terwijl in de aiul'ere, die meer in engere zin

„spreektaalgroepen" zijn, de verhouding omgekeerd is. De beide eerste groe-

pen volgen dus niet de regel dat het aantal overgenomen woorden groter

wordt; de verklaring is zonder twijfel dat de algemene beschaafde spreek-

taal zich eerst langzamerhand heeft gevormd; naarmate zij zich meer ver-

spreidde, is zij de uitsluitende uitdrukking van het hogere maatscliappelik

leven geworden; maar vóór de tijd van haar heersciiappij diende het dialekt

ook voor hen die de behoefte gevoelden begrippen die uit den vreemde

kwamen uit te drukken en daarvoor vanzelf de vreemde woorden gebruikten

;

in die tijd nu, zagen wij, was de persoonlike aanraking nog gering, van-

daar het verschil tussclien de beide groepen. Bij het lezen van de woorden

van de tweede lijst, herkennen wij op een enkele na, alle termen als goede

') Volgens MoLEMA zou pareren {pcrijern) Fr. parader ziju; is het niet eerder Fr.

paroir, Lat. p a r e r e ?
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bekeiuli'u waarmecU' wij gcmccnzaain zijn: zij behoren lot onze eigensle taal.

Toch kan nuMi niet beweren ihit dit de enige zijn. Soniinige zijn zo Hollands

geworden, dat de schrijvers der dialekt-woordebueken ze zelfs niet vernield

hebben. Kn ilaaroni is de stndie der dialekleu niet afdoend.

Wille^i wij de onderste laag der Franse woorden leren kennen, dan is er

eigenlik geen ander middel, geloof ik. dan de lijsten ter hand te nemen

eu ons taali?evoel te laten beslissen : een beslissint; die trouwens niet zo

subjektief is als zij lijkt; de lezer zal, in bijna alle gevallen, met mij van

oordeel zijn dat de volgende woorden algemeen eigendom zijn geworden,

ook der minst ontwikkelden. Ik begin met de individuele groepen:

Algemeen: lijn 1, paar l, punt 1; feit 1, manier 1, orde 1, plaats 1;

fijn 1 ,
plat 1 , rond 1 ; kosten 1

;
present 2 ; net 3

,
publiek 3

,

rest 3; kapot f, massa f, soliede 4, troep 4.

Omgang: akkoord 1, feest l. Her 1, grief 1, jaloers 1, jaloezie 1,

partij 1 ,
present 1 : trakteren 3 ; diskreet 3 , iiuliskreet 3

,

kameraad 3; astrant-i, engagement -f, engageren 'f, familiaar t,

ferm 4, intiem 4, kado 4, kalm 4, komi)liment 4.

Mondelinge blaam 1, tielt 1, helaas I, karonje 1, paaien 1; kanalje 3;

omgang: atlront 4, ekskuus 4, merci 4, schoelje 4.

K on versa t ie- ckspres 2, juist 2; magnifiek 3, subiet 3; bagatel 4 enfin 4,

woorden: interessant 4, kazucel 4, krek 4, kolossaal 4.

Mens: l)lon(l 1; passeren 2, prolijt 2; rinneren 3; taak 3; karwei 4,

rentenier 4.

Karakter en humeur 1, simpel 1. s])ijt 1: karakter 2; braaf 3, melankoliek 3
;

Verstand: chagrijn t , koerazie o, luim 4, plezier 3, triest 4.

Men lette op het buitengewoon grot(; aantal .,algemene" woorden, in

verhouding tot de plaats die zij in onze lijsten innenuui: het is merkwaardig

dat zij door de omvang van hun gebruikskring ruimschoots vergoeden wat //ij

in getal bij de andere achterstaan. In de tweede plaats merken wij oj) dat,

onder de algemene woorden, de substantiva oud, de adjektiva jong zijn,

hetgeen wij in verband moeten brengen met hetzelfde verschijnsel in de

groep „konversatie"; want adjektiva zijn meer speciaal „omgangstermen" en

wij hebben vroeger gezien dat die vooral in de jongste periode zijn binnen-

gekomen. Juist daarom zijn, in de groep „omgang"' eu „mondelinge omgang"",

de oude woorden het interessantst: al'/coord, Jier, Jaloers, jaloezie, grief, fee-^/,

partij, paaien, blaam,, fielt , karonje, helaas.

In de tweede plaats noem ik hier van de; andere afdelingen die groepen,

die, evenals de omgangswoorden, begrippen en zaken vermelden welke niet

hier zijn binnengekomen met het vreemde woord, doch reeds bestonden ; ook

daarin zocht ik samen de woorden die mij voorkomen eclit Ncdiirlands te

zijn geworden

:

Stadsleven: rumoer 2.

Landleven: beest l ,
golf 2, iiouweel2, kaniial3. kust2, rivier 1, seizoen 1

terrein 4 , tronk 1 , vallei 1

.

Voeding: kost 1, i)roe\cn 1.

Zoals men ziet, zijn deze woorden op twee na zeer oud.

Verband. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. r^ïtloik. N. 1{. Dl. VII. ö
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De Franse woorden in <le Schrijftaal '). Ik ga tans over tot de Frause

woorden in de Noord-Nederlandse schrijftaal. De invloed van het Frans op

onze geschreven taal wordt vaak overdreven : wij willen die schrijftaal op

enige punten van haar ontwikkelingsbaan onderzoeken.

Voor de oudste perioden koos ik drie Hollandse teksten , daar die voor

onze studie het meeste belang hadden. De uitkomst was de volgende:

Yan Stoke onderzocht ik het 3", 4% 5« en (;<= Boek. Ik telde 64 Franse

woorden , waarvan 21 in de s2:)reektaal-groepen geplaatst moeten worden ; de

andere zijn krijgs- of rechtstermen of behoren tot het „openbaar leven''. In-

dien HuYDEOOPEE, ^) gelijk heeft dat Stoke onnoijaalheicl , malevgien, con-

fort (vgl. III, 1331 plein, 1322 vileiv) met opzet heeft gebruikt om de

draak te steken met de Franssprekende Vlamingen , dan zouden wij slechts

tot een getal van 10 spreektaalwoorden kunnen komen.

Van de „Minnen Loep'' ging ik de Franse woorden na in het 1^ Boek.

Er zijn, als ik goed heb geteld, 16 spreektaalwoorden op de 40 ongeveer.

De verhouding is een weinig anders dan bij Stoke, hetgeen verklaard wordt

door het verschillende onderwerp dat hun gedichten behandelen.

In de derde plaats telde ik de Franse woorden in de „Verklarende Woorden-

lijst" die Verwijs aan zijn uitgave der gedichten van Willem van Hilde-
gaersberch heeft toegevoegd; ik vond + 140 Franse woorden, waarvan

45 bij de spreektaalgroepen behoren.

Bij alle drie is dus de verhouding van de onigangswoorden tot de overige

ongeveer als 3:1. En het is merkwaardig dat in een Vlaamse tekst, d(^

„Moriaan'', blijkens de Woordelijst in de uitgave van Prof. Te Winkel,

de verhouding eveneens als 3:1 is. Dit wijst er reeds op dat tussen de

Hollandse en de Vlaamse schrijftaal een verrassende overeenkomst bestaat

in zake de groepverdeling der gebruikte Franse woorden.

Wat aangaat de verhouding van de Hollandse tot de Franse Avoorden, zo

kan ik alleen zeggen dat in de „Moriaan" gemiddeld op + 60 verzen, bij

Stoke op + 90 verzen en bij Potter o]) + 100 verzen een Frans woord

voorkomt, waaruit zou blijken dat, hetgeen te verwachten was, in Vlaan-

deren meer Franse termen voorkwamen. Ik verheel niet dat de wijze van

schatting die ik hier toepas niet onberispelik is, maar ik zie geen ander

middel om de omvang van het gebruik der Franse woorilen in een samen-

vattende formule uit te drukken. Niet mag men, mij verwijten dat ik alleen

het aantal woorden, niet ook het aantal malen dat hetzelfde woord is ge-

bezigd, in aanmerking neem; immers waar het op aankomt, is te weten voor

hoeveel begrippen een Frans woord nodig werd geoordeeld, niet hoevele

malen hetzelfde begrip door de schrijver in zijn gedicht is uitgedrukt.

Nu is het waar dat er Middeleeuwse teksten zijn aan te wijzen waarin

het overvloedig gebruik van bastaardwoorden in het oog valt: Lüdewijk van

A'^ELTHEMS „Spiegel Historiaal", de „Brabantsche Yeesteu'^, de „Grimbergsciie

Oorlog", en wij mogen deze teksten niet ter zijde schuiven. Toch kunnen zij

jiiet als norm voor de schrijftaal in de Middeleeuwen gelden. Ook op het

proza der Middeleeuwen is de invloed van het Frans minder groot dan men

wel eens heeft beweerd; wel vindt men ook enkele prozateksten die van

') Vers^elijk Prudens van Duyse, De Rederijhhamrrti in Nederland^ I, 118 en vlgg.

(Uitg. der Koninkl. Vlaamsche Academie, 1900).

') Uitg. v. de Rijmhronu'k ^ ad V, 1288.
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vn'fiinle woorileii wemelen, zoals de vcrtalini,' van do ,,1'Meriiiiiirc de l;i vic

hmnaine" '), maar deze staan op zich zelf; als men Van \ i.otkns ,,Verza-

meliiiir van Xederlandselu- Prozastnkken" doorleest, dan stnit men op weinii;

vreemde woorden. In de tweede helft der 15" eenw komt er verandering.

De vertaler van de „Reizen van Mandeyille" '-) irehrnikt, niet alleen als

termen van „wetenschap en knnst'' en van „o])enl)aar leven" vreemde

woorden, maar ook vreemde „omgangswoorden", zoals van accorde ftijn,

vhiteren^ tempeest, shnp^l, aiisijn, discorderen. De invloed van het Bour-

gondiese hof doet zich gevoelen.

Toch zon de zogenaamde taalzuivering in de 16* eeuw '') eeu gevecht

tegen windmolens zijn geweest, als niet in de beperkte kring d(;r Rederijker-

kamers werkelik misbruik van Franse woorden ware gemaakt. Maar dit wa>s

een voorbijgaande mode.

Als eeu uitnemende proeve van zuivere, en toch niet gekunstelde taal,

nam ik Cooruherts vertaling van Boccaccio *). Ik onderzocht de door

Dr. Naut.1 uitirecreven twintisj vertellin"eu. Men kan de Franse woordeu

aldus groeperen

:

Algemeen: feit, manier, materiaal, rest.

Kon vers.

:

ter contrarie.

Omgani^: amoureus, banketereu, chiere , tier, hanteren, ]i1)ernal, logeren,

present; Messire , Monsieur, iSeigneur.

Mond. oniij. : beuedijen , blaam, prijs.

Kar. en Verst.: abel , fel , simpel , versieren ; noen , uur.

Mens: avontuur, chierlijkheid, fortuin, fout, katijf, pas, putier, ra-

bauw.

Huis, Kleding,
Voeding: 'i\ woorden.

Openb. L. : 33 //

Kunst, en Wet.: 12 //

Op nieuw blijkt uit deze verhoudingen dat het gemakkeliker is de Franse

„omgangswoorden" te missen dan die welke tot de andere groepen behoren

en bijna alle nieuwe, hier te voren onbekende, begrippen en zaken aangeven.

Toch zijn ook de eer.ste onmisbaar, blijkens het, voor een naar zuiverheid

vau taal streveud schrijver, niet onbelangrijk gebruik dat Cüoknueut ervan

maakt. Konversatiewoorden zijn er zo goed als gene, en dat spreekt vanzelf;

het is onnodig, na al hetgeen vroeger daarover is gezegd, dat nog eens toe

te lichten; eveuzeer normaal is de verhouding der andere groepen. Een proef

omtrent het aantal der gebruikte Franse woorden is, evenmin als voor de

Middelnederlandse gedichten, afdoende; bij benadering kunnen de volgende

cijfers enige itdichtiugen geven: op de ± 12.j()() regels telde ik 113 Franse;

woorden, d. i. één Frans woord op 110 regels; daar nu, in de door mij

gebruikte uitgave, de lengte der regels ongeveer overeenkomt met die der

door on.s orulerzochte gedichten, zou men misschien uit die cijfers de ge-

volgtrekking mogen maken dat wèl Coüiinmkrt minder Franse woorden ge-

') Zie TljJuc/irift mor Ned,-rl. T,ml- r„ Lrll,;k., X .\ lil ,
'2:',.

') Uitg. Ck.vmkk, voor de Maatscli. v. Letterkunde.
*) JoNCKBi-OET, Geschiedenis der Scderl. Lelterk., III, 18; 1*. v. Di;yse, /. /.

*) .A'.V. LuHti<ilie Ifiulnrien Joaimis Borcnlij^ aitg. dotir Dr. <t. A. Naita, Groninj^en,
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bruikt dan Dirk Pottkr (bij wie wij er écu vonden op de 100 verzen)

,

maar dat dit verschil niet zo biezonder groot is '),

Trouwens, het is m. i. een dwaling te menen dat het Frans ten ouzeut

ooit zó algemeen verspreid is geweest als men soms wel eens heeft beweerd.

Thurot -) haalt uit de „Dictionnaire flamand-francais" van Mellema (151)1)

een zin aan waaruit zou blijken dat in die tijd het Frans hier een soort vai»

tweede moedertaal zou zijn geweest. Dat lijkt mij zeer overdreven toe : boeren

en kooplieden hebben op de markt nooit Frans gesproken, zoals Melekma
beweert. Ook tans hoort men nog wel eens zeggen dat bij ons het Frans

zó verspreid is dat „zelfs de tramkondukteurs het verstaan en spreken'^; de

werkelikheid is geheel anders. Dat leren ons — waarop Prof. L. Knappert

mij opmerkzaam maakte — gevallen als de volgende: Franciscus Martinius,

theolooo- en dichter, dus een man van hogere kuituur, maakt eerst oi) vol-

wassen leeftijd het plan om met een vriend Frans te gaan leren ); Johannes

Colerus, Luters predikant, die in 1705 een biografie gaf van Spinoza , was

de Franse taal niet machtig*); in 1735, bij het toelatingseksamen van de

chirurgen Bousquet en Pointi, „beyde van liet franse geslagt", en in 1740

bij dat van Jacques Piiiijppe, vroeg de deken van het Haagse chirurgeiigild

:

„of jemant de franse taal magtig was om te examineren, welk uiemant heeft

durven op sig nemen".

Evenmin was aan het einde der 18^ eeuw, en zelfs onder het Keizerrijk,

het Fransschrijveu hier zeer algemeen. Yan Lknnep verhaalt ons in zijn

„Leven van D. J. Van Lenuep'" (I, •"504— 30(3) dat zijn vader door Koning

LüDEwijK benoemd was in een kommissie, aan welke was opgedragen het

ontwerpen van een „Code ruraF'. Van de leden dier kommissie is D. J.

Van Lennep de enige die zijn verslag in het Frans stelt: „in de overige

rapporten ziet men bijna op elke bladzijde het Hollandsch door de Fransche

woorden lieenschemeren en enkele Prefekten verschonen de trage toezending

o. a. door den tijd die 't vertalen gekost heeft". Leden dier Kommissie waren,

behalve Van Lenxep, Mr. D. C. van Lennep, Huydecoper van Maarseveen,

D. van Horbag en J. N. van Eys, dus mannen uit de eerste kringen.

G. K. Van Hogendorp, die het Frans kent vóórdat hij zijn moedertaal

leert, mag niet worden aangehaald als bewijs vóór de algemeenheid der

Franse taal, evenmin als het feit dat, zoals de uitgever zijner „Brieven en

Gedenkschriften" zegt, „het er in de haagsche groote wereld te dier dagen

(1781— 86) even ellendig met de landstaal uitzag als te Berlijn".

Als regel mag men zeggen dat, in de deftige stijl, van Franse woorden

nooit overvloedig gebruik is gemaakt. Wanneer men een olliciële brief

schrijft, gebruikt men zo goed als geen enkel vreemd woord.

Met opzet heb ik tot nu toe van de letterkundige schrijftaal gescheiden

gehouden de taal der officiële stukken, de kansclarijtaal. De talrijke veran-

deringen die het centraal fjezay over de Nederlanden in de Middeleeuwen

') Niet geheel in de stijl vau Coornhert is dat liij enige malen een vreemd woord

en daarachter het Nederlandse plaatst, of' omgekeerd: dienaar ofl page, anliki' ofl

overoude beelden ^ complexie oft aanyeboren aert\ vgl. p. 30.

") De la prononcialion frnni'aise depuis te 16e siècle, I, XIV.
=") J. C. VAN Slee, Fr. Martinius (1904), p. 72.

*) K. O. Mkinsma, Spiuoz(( en zijn krimi, p. XV. Vgl. Lcidsch Jnarboehje, 1905,

p. 42 n. 1.
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Ihh ft t>iiil«'ri(;i;in, liehbt ii ilc Iftli-rkiiiKlitrc >cliiijlt;ial vi-d iiiiiulm' aaiiLTt^tiist

dan (Ie oHiciölc taal. 'l'orh is het vi-rschil weer niet zó i^root als men het

«el «ens voorstelt. Indien men de Hollandse stnkkcu nit de 1 .'V' ccnw , in

het ..Oorkondenboek van Holland en /eeland", vergelijkt met de llenci,'onwse,

valt er wel eniir Ncrsehil Ie konstateren : in Holland zijn de vreemde woor-

den /.eldzaam en behoren nit den aard der /aak zelden tot de omgancrs-

woorilen; ik \onil de volgende'): I, N"^ ."3 i-i en passim ///</;/ /V;r// ; öUU/jy////;

11, i'A qi(i/tf\ 317 alllieren; 487 proper („eigen"); 1098 _/<?//; bij Yan
Mii'ias 1, :il8 projijf; '17)7 //^'repareer/ ; SIS vra// ; daarentegen in één

Oorkonde van \ rouw Aleid , weduwe van .lan \an Avesnes (v, Mikius, I,

373; Oc/'X". fj. , 1, :i88) anlorileif , circuDistaiicte , dhcordert'n
,

passeren,

fifa'le. Toch is weer een oktrooi van graaf Jiodewijk van 13(50 in zuivere

taal geschreven -).

\ eel krachtiger heeft de taal van het Bourgondiese hof gewerkt. In de

„Enqueste" van 119 1 en in de .Jnformacie" van 1511 is liet aantal Latijnse

en Franse woorden vrij talrijk. Van omgangswoorden vond ik:

estimereii, faculteit, int generaal, ter causc van, manieren, protitcren

,

raiD poneren , useren, visiteren.

Het is er evenwel zeer ver van af dat de taal er een soort verfranst of

verlatijnst Hollands zou zijn. In de 17^ eeuw is, in de officiële stukkeu, het

gebruik van vreemde woorden vermeerderd, doch het zijn vooral Latijnse

termen die men gebruikt, en omgangswoorden zijn er natuurlik zeldzaam.

Ik verwijs voor dit punt naar mijn lijsten; de rubrieken „administratie"' en

„staatkunde" geven voldoende inlichtingen omtrent het gebruik van vreemde

termen in de latere officiële taal.

2. Oorzaken van ontlening.

Indien deze paragraaf, die zal samenvatten de uitkomsten van het onder-

zoek waaraan dit hoofdstuk is gewijd, de lezers mocht teleurstellen, daar er

niet zulke afdoende en gewichtige feiten aan het licht zullen komen als

waarop zij rekenden , dan verzoek ik hen niet onmiddellik daaruit te besluiten

dat de moeite aan het verzamelen der lijsten besteed vergeefs is geweest. Ik

zelf heb mij, toen ik het plan tot dit hoofdstuk opvatte, niet ontveinsd dat

ik niet meer zou kunnen doen dan een verkenningstocht in een onbekend

land; tot nu toe had men, voor zover ik weet, nog nooit getracht een zo-

veel mogelik volledige opsomming te maken van de, door een taal overge-

nomen vreemde woorden; men bazeerde de studie van deze op min of meer

uitgebreide verzamelingen van overgenomen termen. Ik heb mij niet laten

ontmoedigen, daar ik hoop dat anderen mijn lijsten zullen kunnen gebrui-

ken; en wel op deze wijze, dat zij de Franse woorden in het Nederlands

nu als punt van vergelijking kunnen nemen bij studies over overgenoujen

') Daar de oudste oorkonden uit het Latijn vertaald zijn, is de datum van de Neder-

landse tekst onzeker.

') Prldexs v. Dl v>t:, /. /., p. 122.
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woorden iu andere talen, Hoe meer dat geschiedt, des te algemener en des

te zekerder zal onze kennis worden van ontlening in het algemeen. Ik zelf

zal door enkele voorbeelden aantonen hoe nuttig de onderlinge vergelijking

der ontlening op verschillend taalgebied is, doch de beperktheid der gegevens

waarover ik voor andere talen beschik en de verplichting om mij van het

onderwerp van dit boek niet te ver te verwijderen , maken dat ik slechts

terloops zal doen hetgeen anderen, die na mij komen, als hoofdzaak zullen

beschouwen.

Overgenomen woorden hebben — wij hebben het reeds gezegd — belang

voor de geschiedenis der beschaving, en vaak zijn zij als zodanig behandeld,

niet zelden voor het grote publiek en dus enigszins oppervlakkig, maar

vaak met grote geleerdheid '). Ik voor mij heb, zoals uit de vorige blad-

zijden reeds gebleken is, meer het oog gehad op de ontlening als taal-

psychologies verschijnsel.

Ik ga uit van deze grondstelling dat het overnemen en gebruiken van

vreemde termen niet maar een gril is van hen die spreken, niet een toevallig

bezigen van een of ander buitenlands woord, waarvoor zij even goed een

inheemse term hadden kunnen gebruiken. Men moet onderscheiden tussen de

aanleiding en de oorzaak van ontlening. Aanleiding tot ontlening

kunnen feiten geven die buiten het taalgebied liggen , oorlogen , handels-

verbindingen , letterkundige studieën en zo meer; maar dat, tengevolge dier

aanraking van twee volken, woorden over de grens zijn gekomen en zich in

het vreemde land gevestigd hebben, dat is een verschijnsel waarvan wij het

recht hebben de wetten op te sporen. Op p. 112 vlgg. heb ik reeds ter

loops, naar aanleiding der woorden uit dialekten, op het verschil tussen

aanleiding en oorzaak gewezen. Ik geef een voorbeeld : j//emurlsei- wovdi aWeen

gebruikt in Frans Zwitserland; M'ij mogen dus zeggen dat memoriseren

hierheen is gebraciit door de Nederlandse studenten die in Genève voor

Waals predikant studeerden. Dat is de aanleiding. Maar dat bij ons het

woord opgang heeft gemaakt en zijn gebruiksfeer heeft uitgebreid, ziedaar

een feit waarvoor een verklaring nog gezocht moet worden. Er heeft een

onbewuste keuze plaats gehad; voor sommige begrippen meer dan voor andere

heeft men behoefte gevoeld ze door vreemde woofden uit te drukken : de

opsporing van die wetten en van hetgeen tot die keuze heeft geleid, dat is,

mijns inziens, het belangrijkste wat de overgenomen woorden ons kunnen

leren.

Ter rechtvaardiging van mijn uitgangspunt diene het volgende.

In de vorige paragraaf (p. 10(3) konstateerde ik dat bij de groepering der

vreemde woorden' in de briefstijl van vrouwen de verhouding der verschil-

lende groei)en onderling anders was dan in de brieven van mannen. Ik

meende toen reeds daaruit de gevolgtrekking te mogen maken dat de

keuze der vreemde woorden samenhing met ons innigste wezen Ziehier een

ander bewijs van die iunerlike noodzakelikheid die het gebruik van vreemde

woorden bepaalt.

Als men de door ons uit het Frans overgenomen woorden vergelijkt met

^) Zie p. 31, n. 2 en p. 36 n. Bovendien noem ik: Weise, Die Griecldschen Wörler

lm Latein, Leipzig, 1882, en Seii.er, Die Entividdung der deutschen KuUurim Spiegel

deft deutsdirn Lelinrvorts, Halle, 1895.
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(iie welke door andiMv volken aan die taal zijn ontleend, dan komt men tot

niet onbelanm-ijke nitkonu^iten Pie \ eri,'idijkini; kan ik sleehts onvolkomen

doen, daar ik voor andere talen i^een volledige lijsten van vreemde woorden

ken: ik zal mij. zo goed ik kan, bedienen van dit; welke ik gevonden hel).

Voor tle l'ranse woorden in liet Zweeds lieh ik zelfs geen lijst; die

welke A.NME Edki.fi'i.t heeft nitgegeven ') is samengest(dtl met het oog op

tle veranderingen van betekenis die de Franse woordtm in het Zweeds

hebbeu ondergaan , en is te weinig uitgebreiil om ons hier van dienst te

kunnen zijn. Ik be])aal er mij toe, uit een brief yan de Heer Ai.Fiun)

NoROFEi/r, (i[) wiens studieen ik straks terugkom, de volgende zinsnede Ie

vertalen: „Te oordelen naar uw „Essai", zijn de Franse woorden in het

Zweeds ongeveer dezelfde als in het Nederlands; de woorden oj) -'ie zijn bij

ons evenwel veel zeldzamer".

Ziehier wat ik gedaan heb voor de vergelijking van de l'ranse woorden

in het Engels en het Nederlands. In de „Introduction to Englisli, Kreiich

and German Phoneties'", van Lauij.v Soamks (Loudon, 1S99), viudt men op

p. 95 een hoofdstuk gewijd aan de overgenomen woorden. Daarin komt, van

p. P8—Hu, eeu lijst voor van in Engeland gebruikelike vreemde woorden.

Van die lijst heb ik alleen de Franse in de kring van mijn onderzoek ge-

trokken. Als men nu van die Franse woorden uitzondert die welke niet

„omgangswoorden'" zijn. dau komt men tot de konkluzie dat van de in

Engeland gewone Franse „omgangswoorden'' 1'20 wèl, W-\ niet bij ons ge-

bruikelik zijn, dus meer dan ",., wel. En daarbij komt dat er onder die 53

enkele zijn waarvan men zou kunnen betwijfelen of zij wel zo algemeen zijn

in de Engelse konversatie.

Voor de Franse woorden in lul Duits is voor ons van groot luil de

brochure van G. Rü.mpxin', „Die Berechtigung der Fremdwörter" (Freiburg

i. H., 1887); immers daarin vinden wij een uitvoerige lijst van vwenule

woorden (5S3U), Indien ik daaruit neem die Franse termen die wij in de

bovenstaande bladzijden als „omgangswoorden" hebben gekenschetst, en

die vergelijk met de overgenomen woorden in het Nederlands, dan vind ik

dat op de 300 omgangswoorden slechts 12 niet bij ons gebezigd worden, dat

is dus slechts ''y deel. Dat wat betreft de tegenwoordige Hoogduitse om-

gangstaal. Echter mag niet worden verzwegen dat daarin ontbreken de vol-

gende termen, die bij ons tot de groep dei- diepst ingedrongen Franse

woorden behoren (p. 113): blaam 1, chayriju 4, fuit 1, feit 1, J'ip.r 1,

(jriff \ , jaloers 1, hado 4, karonje 1, karwei A:
,
paaien 1, spijtig taak'i,

trieat 4. Yoor zover deze woorden oud zijn , is het zaak na te gaan of zij

vroeger in het Duits hebben bestaan; inderdaad \ inden wij dat //>/•, 'jrif^J'

en blaam in het Mligd. \oorkomen-). Kn dat de andere er ontbreken, kan

ons niet verwonderen als wij bedenken dat de invloed van Frankrijk later

heeft gewerkt op Duitsland dan op dv Nederlanden (zie ]). 34). In elk geval

doen wij voorzichtig de verhouding 1 : 7 alleen voor de hedendaagse taal te

laten gelden. Maar daarbij moet men tevens rekening houden met het feit,

dat sommige der wtjonlcn die in Int Duits onl breken, daarom niet alle in

Duitsland onbekend zijn. Enkele treft men in de dialekten aan, \\\. jaloers

,

') In Mémoires de la Sociélc néopliilnl(i(fi»iue « Ifi'l.siinj/'oys , I.

') Kassewitz, Die Fntnz. Worler int Mitlelhocliiletitaclii-n , Strassburg, 1890, en

Pai-anoeu (Zie p. 'M n. 1).



120 DE FRANSE WÜORDKN IN IIET NEUEIUANDS.

c/iagrinereu en spijt. De gi-ocp ,,kouversaticwoordeu" is in het Duits minder

uitgcl)reid dan hij ons.

liet is niet zonder hehing iets meer van nahij te onderzoeken welke 1' ranse

woorden in enkele Duitse dialekten zijn hinnengekoinen. De volgende mono-

gratieën stonden mij ten dienste

:

R. Menz , Francösisclicii ijii Mecldi:nhar(j'iHi:lieii l'ldU and in den. Xuclibar-

iliuleldm (Jahresbericlit des Eeaijjrogymuasiiims zu Delilscli. Dl. I, 189 7;

Dl. II, 1898) (M.)

J. Leituaï.usf.r, GaUicisme» in niederrJieiniscJien Miindarteii (Jahresbericlit

des Realgymnasiums zu Barmen. Dl. I, 1891; Dl. II, 1891) (N.)

L. Florax , Franz'ua'iticlu' Eleinenfe in der VolksspracJ/e des nördiichen Roer-

(jebieU (Jahresbericht über das Realprogymnasium der Stadt Yiersen,

'lS93) (R.)

Ph. Keip£R, FraitzösificJic. FaniiJiennanien in der Pfalz inid Fnin:ösiscJ/es iu/

P/aleer Volksntund. Kaiserlautcru, 1891 (P.)

M. BesIjEk. , Die ForhacJier MnndarL luul ilire französiisrf/eii Hcfilandleilc

(Jahresbericlit der Realschule iu Forbach, Lothriugen, 1900) (F.) i).

Zoals men ziet, liggen de streken waarin deze dialekten worden gesproken

zeer ver uiteen; hun verhouding tot Frankrijk is dan ook zeer verschillend.

Terwijl Forbach van 1735

—

1870 onder Franse heerschap])ij heeft gestaan,

terwijl de Eoer-streek aan Frans (Waals) gebied grenst en vaak in nauwe

aanraking is geweest met Frankrijk, terwijl in de Pfalz en in Berg en om-

streken O}) verschillende tijdstippen Frans-Waalse kolonisten zich hebben

gevestigd en Franssprekende kolonies zich hebben gevormd, bevindt Mecklen-

burg zich te ver van Frankrijk, dan dat het volk er in onmiddellike

aanraking met de Franse taal kon komen -). De wijze waarop de Franse

woorden in die verschillende streken zijn binnengedrongen, is dus zeer ver-

scheiden; des te meer treft ons de overeenkomst die de woordeschat overal

vertoont. Ik kaji dit niet bewijzen, daar het misplaatst zou zijn hier de lange

tabellen te geven die daarvoor nodig zouden zijn. Ik beperk mij dus. In de

eerste plaats vestig ik de aandacht op de woorden die alleen aan sommige

dialekten gemeenzaam zijn:

filou, coucher, mécliant, rage, tête.

embarras , faire la bete.

dormir, maraud (dat ook in het Zwitsers Duits voorkomt) 3).

battre
,
quelque chose.

attraper , écliapper.

adroit.

') Van Lknz, Die Fremdwörlcr iles Ilandsi^lni/it^hcinier Dialehlen („Jahresbericht lier

Höheren Madchenschule zu Baden-Badeu"), kon ik alleen liet 2c deel (1897) in handen
krijgen, dat voor ons doel van geen nut is, daar de uit het Frans overgenomen
woorden in het Ie deel zijn behandeld.

Bovenstaande werken zijn van ongelijke waarde: de etymologieën zijn niet altijd

boven verdenking verheven; maar ik wil liier alleen vermelden de grote zorgvuldigheid

waarmee ze zijn samengesteld en de gewichtige diensten die ze mij hebben bewezen.
*) Met opzet vermeld ik niet de Franse bezetting van deze streken onder Napoleon.

Het komt mij voor dat men in het algemeen op de Invloed van die tijd te sterke nadruk
legt. In Mecklenburg was de meerderheid der Franse woorden reeds binnengekomen
vóór de Franse heerschappij, evenals bij ons. Zie Mentz, /. l., II, 7.

') Brandstetter, l. /., p. 40.

M. N.

R. M. N.

F. M. N.

R. N.

M. R.

F. N.
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De belangrijkste overeenkomsten zijn natnnrlik ile laatste en de deriK', daar

l'orbach ver af ligt van de andere streken.

in de tweede plaats vermeld ik de verrassende overeenkomst die er bestaat

tussen de \voorde>cliat van ile Duitse tlialekten en de Nederlandse, '/icliier

enige woorden die men zowel in één of meer Duitse als in één of mvrv

Nederlandse gewestelike talen aantreft:

alerte, attrapcr, aviince, dnrable, kiskedi (kaskediezen), rouii)laisiint, coiitre-

(als prefix i;el)riiikt bij inheemse woorden), mano'iivrcs , monsieur, raon-

ture (..kledinü:"), toujours.

Al deze woorden zijn, zoals wij op p. 111 zagen, ongebruikelik in de

algemene spreektaal.

En ten slotte noem ik de verhouding van Franse woorden die alleen in

de Duitse dialekten voorkomen, tot die welke ook in onze algemene taal

bestaan: M. 1:2'/,; N. 1:2'/.,; K. 1:27,; F. (hiervan telde ïk alleen de

adjektiva en verba) l:!-', voor de bijv. nw., en 1:8'., voor de verba.

Dus is de verhouding anders voor Forbach dan voor de andere streken: dit

zal wel hierdoor zijn te verklaren dat hier het Frans eerst laat is binnen-

gedrongen en toen gedurende lange tijd de omgangstaal is geweest; daardoor

zijn tr veel eigenlike „konversatiewoorden" binnengedrongen, waaronder zich

natuurlik adjektiva in groten getale bevonden; zo nadert het Forbacher Frans

zeer dicht tot het Franse element der Duitse algemene taal, en daardoor tot

dat van onze algemene taal.

Voor het overisre is de verhoudini? der verschillende dialekten tot het

Nederlands ongeveer dezelfde, en dit is een indirekt bewijs van de grote

overeenkomst die bestaat tussen de door die dialekteu overgenomen Franse

woorden. Die overeenkomst is merkwaardig, vooral omdat de dialekten niet

door middel van elkander, maar ieder voor zich uit de overvloed van Franse

woorden moeten geput hebben : de geogratiese ligging der centra die wij hier

bespreken dwingt ons tot die onderstelling (Vgl. echter p. 123). Gaat men
dan te ver door te beweren dat de keuze van over te nemen woorden

beheerst wordt door wetten die onafhankelik zijn van de personen die spreken?

Maar de vergelijking der Duitse dialekteu met onze taal leert ons nog
iets anders, nl. dat, al is de keuze der over te nemen woorden onbewust,

zij samenhangt met de sociale en intellektuele kondities van hen die over-

nemen. Terwijl de historiese gebeurtenissen, de meerdere of mindere aan-

raking met Frankrijk als „aanleiding" tot ontlening een grote rol spelen,

doch als „oorzaak" van het blijven bestaan van geen gewicht zijn, wordt door

de raaatschappelike en verstandelike toestanden de keuze der vreemde woorden

voor een groot deel bepaald. Immers, dit is de eenvoudigste verklaring van

het onderscheid dat wij opmerkten tussen de verhouding van onze algemene

spreektaal tot het Duits en tot de Duitse dialekten, en van de overeenkomst

in woordekeus die bestaat tussen deze laatste en de Nederlandse. Ik kom zo

straks hierop terug.

Tans hebben wij vaste grond onder de voeten, voor zover oj) een terrein

als het onze stevigheid te krijgen is, en kunnen wij overgaan tot de be-

spreking van die wetten du- het overnemcu van vreemde woorden beheersen,

en nagaan of het mogelik is enige altans daarvan te leren kennen.
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Iii een belangrijk opstel „Om Franska Lanord i Svenskan" ') heeft de Heer

Alïrkd NoiiDFELT de oorzaken van ontlening, speciaal van Franse woorden,

op de volgende M'ijze samengevat: 1. Een uit Frankrijk ingevoerde zaak

behoudt zijn naam; 2. Persoonlik(! aanraking met Frankrijk door nabuurschap;

•5. Eufemisme; 4. Frankrijk staat hoger in verschillende opzichten, nl. a. in

kuituur, en tengevolge daarvan b. in smedigheid en vastheid van taal;

5. Politieke invloed; 6. Welluidendheid en buigzaamheid van de Franse taal;

7. Prestige van het Latijn,

Deze indeling voldoet mij niet geheel. Mijns inziens houdt zij niet genoeg

rekening met het verschil tussen aanleiding, resp. voorwaarde, en

oorzaak van ontlening. Dat vooral een hoger ontwikkeld volk invloed

oefent op een lagerstaand, mag men in het algemeen beweren, maar daar-

mede bepaalt men alleen het terrein der ontlening; daarentegen is het

verlangen naar eufemisme een taalverschijnsel ; de opsomming van Nobdkelt
Iievat heterogene bestanddelen.

Ziehier hoe ik de zaak zou willen voorstellen.

A. Aanleidingen tot ontlening. 1. Persoonlike aanraking; het

hoogst ontwikkelde volk staat woorden af aan het minder ontwikkelde;

2. Staatkundige banden, zoals toen Noord-Nederland, Henegouwse en Bour-

gondiese heersers kreeg; 3. Letterkundige banden.

Over de „Aanleidingen" kan ik kort zijn: reeds meermalen heeft men
gesproken over de politieke en literaire aanrakingen tussen Frankrijk en

Nederland -). Ik wil hier alleen enige punten aanroeren die een nadere

bespreking eisen. Een scherpe afscheiding tussen de woorden die door per-

soonlike aanraking zijn binnengekomen en de beide andere groepen, is alleen

mogelik voor de oudere woorden ; in een tijd voorafgaande aan de opper-

heerschappij der Franse algemene taal droegen de door persoonlike aanraking

overgenomen woorden vaak de stempel hunner afkomst in hun dialektiese

vorm, en onderscheidden zich daardoor van de uit de meer algemene schrijf-

taal overgenomen termen. De staatkundige woorden onderscheiden zich van

de letterkundige door hun betekenis, en ik neem hier „staatkundig" in een

ruime zin: militaire woorden, rechtstermen, woorden van de openbare godsdienst-

oefening reken ik daarbij. Maar meer dan deze beide splitsingen kunnen wij

met zekerheid niet maken. Want, hoewel de nieuwere „konversatiewoorden"

voor het merendeel zeker ten gevolge van persoonlike aanraking zijn over-

genomen, is het niet ondenkbaar dat veelvuldige lektuur van vreemde boeken

daartoe kan hebben bijgedragen.

Een afzonderlike plaats komt in dezen toe aan de dialekten: in de

algemene spreektaal is bij de overneming van vreemde woorden de per-

soonlike aanraking met liet vreemde volk een hoofdfaktor; niet aldus in

de dialekten. \Yèl ontbreekt zij niet, en dat bijv. in Groningerland betrek-

kelik veel soJdateterinen voorkomen, al is het met gewijzigde betekenis

{alarvi slaan, op het al'tment komen, op de huiter ij brengen, fourrageren,
een front slaan, patroelje, ploot, soldaterij), moet zonder twijTel in verband

worden gebracht met een lang verblijf in Groningerland vaji Franse soldaten

of wel met een verblijf van Groningers als soldaten in een Franssprekend

^) In Philolofiiska Sallshapets i Slockholm Publih-nlion, 1901, p. 55.

') Zie Verdam, l. L, p. 196 en vlg^.; Te Winkel, Geschiclile der Niederlandischen

Sprache % p. 906 en vlgg.
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laml M. Mmw vele Kraiisi' woonleii kuiuii'ii in de dialekteii /ijn gukoiiicii

tloor oiithMiiiiiT , iiiel dirckt aaii lirt Frans, maar aan tle aliriniu-iic taal van

het laiul /.olt'. Ili't lairere volk kent noch Frankrijk noch hi't Frans (U)or

eiireii studie of eigen aanschouwing. Dit verkhuut (hit ih' diah'ktcn veel vrijer

niet de vreemde woorden omspringen dan de heschaafde s])re('ktaal : de band

met het oorspronkelike Franse woord is veel losser; vaiulaar sterke overgangen

van betekenis (zie Hoofdstuk VI), in het algemeen een zekere vaagheid van

betekenis, waardoor zij zich leenden tot versterkingswoorden, scheldwoorden,

enz. Door deze gemakkelikheid van aanpassing is het in de dialekten een niet

ongewoon verschijnsel, dat woorden uit het gebied van \Vetenscliap en Kunst

of uit het Openbaar Leven er worden gebruikt met een geheel gewijzigde

en gemeenzame betekeïiis; men denke aan de talrijke, bijna onherkenbaar

geworden, mediese en juridiese termen die bij het volk in omloop zijn.

Tussen de omgangswoorden in de dialekten en in de algemene taal zal dus

ook hierdoor verschil ontstaan; het oiuh'rscheid dat wij reeds door de woorden

zelf hebben doen zien voor de Nederlandse dialekten, en door verhouding-

cijfers vooi de Duitse, wordt ten dele hierdoor verklaard.

B. Oorzaken van ontlening. Als wij onze lijsten van overgenomen

woorden wilden nagaan en trachten voor elk woord vast te stellen hoe het

komt dat het zich hier heeft gevestigd, dan zouden wij vele, vele malen

een vraagteken moeten plaatsen : waarom is iroehel als bijvoegelik naamwoord

blijven bestaan en verdwenen als substantivum? )^Q)Q\id\\\i\\<^i ^i\i verbrijzelen

hier een gewoon woord is geworden, en dat in de Middeleeuwen voor zulke

gewone begrippen als „nemen"', „versj)reiden" 1 ranse woorden als preuden
,

spaerseti zijn gebruikt 'i AV aardoor is visite gewoon en visitereu onbekend ?

Hoe vaak staan wij niet voor een x, die, tot nu toe, geen vergelijking ous

in staat stelt op te lossen. In het volgende kan ik alleen enige hoofdoorzaken

van ontlening aangeven; later zal men er meer kunnen vaststellen als de

vreemde woorden in de verschillende talen systeraaties onderzocht zullen zijn.

I. Voor het begrip aangeduid door het vreemde woord
bestond hier geen eigen term. Ziedaar het eenvoudigste en meest

voorkomende geval. Hieronder vallen de woorden voor „Kunst en Weten-

schappen", voor „Openbaar leven", voor het uiterlike „Partikuliere leven"

(Huis, Kleding, Voeding). Deze woorden zijn het vooral die op de bescha-

vingsgeschiedenis licht werpen. Waar het echter betreft andere dan deze meer

officiële termen, is de zaak niet zo eenvoudig. Tegen overhaaste konkluzies

uit de rubriek „omgangswoorden" heb ik meer dan ééns gewaarschuwd. Dat

wij voor „vermaken", „spelen'', „feesten'" Franse woorden hebben komt

daarvan dat w^ij de zaak zelf van de Fransen hebben overgenomim. Maar

nemen wij de rubriek „goede manieren". Men zou geneigd zijn, met

ter zijde stelling van alle nationale trots, aan het Franse volk de eer te

geven ons deze te hebben geleerd. Ongelukkigerwijze, zagen wij, is de

rubriek „slechte manieren" niet minder uitgebreid. Hoe dit te rijmen?

Wij zijn gedwongen te konkluderen dat wij deze woorden niet zo maar op

gelijke lijn mogen stellen met die welke tegelijk met nieuwe begrip])en in

ons land en onze taal zijn gekomen, en hun aanwezigheid ten onzent als

') Vergelijk wat Mentz, /. /., II, .5 zegt over de iavloed van de 30-jange oorlog op

Mecklenburg.
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bewijs te doeu gelden dat wij hetgeen zij uitdrukken van de Fransen hebben

overgenomen. Niet dat dit geheel onjuist zou zijn, maar de zaak moet

algemener gesteld worden. Van de Fransen hcl)ben wij overgenomen do

organisatie van liet hogere sociale leven, naar hun voorbeeld hebben wij het

onze ingericht; en daar in de wereld zowel goedgemanierde als ongemanierde

mensen voorkomen, hebben wij voor beide rubrieken Franse woorden over-

genomen; de Fransen hebben ons de ogen geopend voor het verschil tussen

goede en slechte manieren. In het algemeen s])eelt, zoals wij o]) p. 88 deden

opmerken, het onderscheid tussen „gunstige''' en „ongunstige" omgangswoorden

slechts een geringe rol bij de ontlening van mondaine woorden : dat is op

dezelfde wijze te verklaren.

In verband hiermede moeten ook worden gebracht de tussenwerpsels als

AJlons , Allez ^ die tot in de Duitse dialekten verspreid zijn, en de begroe-

tingen als Adieu, Bonjour: het „goedendag zeggen" hebben wij niet van de

Fransen geleerd , wel heeft Frankrijk aan de hogere standen bij ons de vorin

en de vormen aangegeven bij de sociale omgang.

2. De spreker heeft behoefte de schakeringen zijner ge-

dachte nauwkeuriger uit te drukken dan hem dat m o g e 1 i

k

is met inheemse woorden.
Hieruit volgt niet onmiddellik dat de taal waaraan hij ontleent rijker is;

de eigenscha]) van een vreemde, ongewone term te zijn volstaat soms om
aan een woord de nuance te geven die wordt gezocht. Zoo drukken leinj'ir

en soepel de nuance van „bevalligheid" uit, niet omdat zij die in het Frans

bezitten, maar omdat het voor ons vreemde woorden waren; ook brunette

,

blondine. Tante is misschien liier de gewone vorm geworden omdat de nuance

van „liefkozing" door het vreemde van het woord meer tot zijn recht komt

dan door het inheemse, niet omdat het woord in het Frans zelf die schakering

uitdrukt. En dat men tante als „liefkozingswoord" moet beschouwen, blijkt

hieruit dat wij voor „oom" geen Frans woord gebruiken; zo kent het Neder-

lands der 16" eeuw M^èl een Frans woord voor „grootmoeder"!' nl. taeijc, niet

voor „grootvader"; maar dit woord is niet blijven bestaan en heeft dus veel

minder bewijskracht; anders zou men tegen mij kunnen aanvoeren het ge-

bruik van h)ezijn, dat hier gedurende enige tijd in zwang was. (Vgl. p. 96) ').

Bij de scheldwoorden, die overal zo vaak uit den vreemde zijn overgenomen -),

geeft de vreemde oorsprong van het woord een versterking van het begrip

aan. Maar vooral komt het streven naar nuancering uit bij de vele namen van

„kleuren" die uit Frankrijk zijn gekomen; ook al houdt men rekening met het

feit dat daaronder tecliniese termen voorkomen (zie p. 48), toch blijft de zaak

merkwaardig. Aan de behoefte tot schakering moet ook worden toegeschreven

dat wij voor „moed" zoveel meer woorden hebben dan voor „laf lieid", voor

„feesten" meer dan voor „rouwplechtigheden" (zie p. 89 en 100).

Juist omdat zij zo vaak de fijne nuances onzer gedachten uitdrukken,

komen de vreemde woorden vooral in de gewone omgangstaal voor, waarin

de j)ersooulikste , innigste gedachten van de mens tot hun recht komen;

in de deftiger taal, waarmede men zich tot het ])ubliek richt, zullen die

') Vergelijk echter ook J. Wackernagel, Spraelttausch und Sprachmisdutug , in

„Nachrichteu Kön. Ges. d. Wiss. zu Göttingen", 1904, Heft 2, p. 99.

*) ScHUCHARUT in Zi'itschr. /'. roman. Pliilol., XXVIII, 129: „Ein Schimpfwort

wird besonders leicht aus der Fremde eingeführt".
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vri'i'imle woonleii zcKlzaincr zijn , ilaar ilc ijrdachlekrini,' dan algcincner is

(vgl. p. 1H5)
^

^ '

Dat een vreennl woord reeds alliu'n door zijn cigtiiscliai) van niet inheems

te wezen zijn nitworking kan doen, blijkt wel nit de konibinaties van een

iulurnis woord met zijn buitenlands synoniem , waarvan wij op p. 'M) voor-

beelden hebben gegeven. En als iemand zoals men zegt nit „aÜ'ektatie"

vreemde woorden gebruikt, wil dat niet anders zeggen dan dat hij tracht

aan zijn taal een schakering van „voornaamheid" te geven.

3. liet Frans heeft één woord voor een begri]) dat wij

met meer woorden uitdrukken. Voorbeelden: e//uirule/tf , mi'.morï-

sfreii . presi'ujf . fitfüi/''irii. In plaats van een omschrijving kiezen wij het

vreemde woord, vooral in de dagelikse spreektaal, daar in de hogere

spreektaal en in de schrijftaal de behoefte aau beknoptheid minder wordt

gevoeld.

Vele woorden ilie door deze oorzaak zijn binnengekomen, zijn zeer diep

ingedrongen. Het zijn die welke een groot aantal begripjien, zaken, perso-

nen samenvatten, liet Hollands karakter is individnalisties, wij hebben een

afkeer van £jeueraliseren ; daardoor heeft onze taal gebrek aau samenvattende

termen en zij die ze nodig hebben, zijn gedwongen ze te ontlenen. Ik noem
er eenige die kenmerkend zijn omdat zij gewone begrippen uitdrukken: fa-

milie, feit., marine, nienbcl, nationaal., plaats, imni, seizoen; ook manier, een

der oudste Pranse woorden in onze taal. In verband hiermede breng ik de

grote verbreiding der Franse suttixen ment, teit , a(je in onze taal; dat het

geen toeval is dat juist deze suffixen geheel Nederlands zijn geworden, be-

wijst het feit dat zij ook in andere Germaanse talen (het Zweeds, het Duits)

nieuwe woorden vormen. Ik kom hierop terug in Hoofdstuk YII. Tn verband

hiermede begrijpen wij dat, terwijl rivaal hier niet voorkomt, rivaliteit zeer

gewoon is.

Hiermede hangt ook samen het veelvuldig gebruik van Franse woorden

voor titels en opschriften. Reeds vroeger wees ik erop (zie p. 44) dat van

de wetenschappelike woorden vele niet anders zijn dan algemene namen die

de wetenschap of onderdelen ervan samenvatten; wij zagen ook (p. 08)

dat in de groep „Handel", veel namen voor „Handelaars en Zaken" voor-

komen. l)e gewichtige plaats die de suffixen ier en ist in onze taal

innemen, hangt zonder twijfel met hetzelfde verschijnsel samen. Zie Hoofd-

stuk VII.

Hierboven (p. W-V) hebben wij gekonstateerd dat oiuler de diepst ingedron-

gen woorden zoveel „alijemene'" waren. Ook de weinige niet-techniese woorden

der oorkonden zijn voor het grootste deel „algemene" termen (p. 117). Ik

aarzel niet dit verschijnsel op rekening te stellen van onze voorliefde voor

Franse samenvattende termen.

Ten slotte moeten wij hier nog wijzen op de mogelikheiil dat , o)) het

ogenblik waarop een Krans woord bij ons in gebruik kwam, e(;n inlurem.se

term voor dat begrip niet bestond, en dat wij dus niet in staat waren dit

door één Nederlands woord nit te drukken. In dat geval zal dus de tef/en-

woordige Nederlandse term jonger in de taal zijn dan de vreemde, hetzij hij

later hier gevornul is of wel uit een andere taal — het Duits bijv. — is

overgenomen. Dit zou voor elk woord onderzocht moeten worden. Stellige

rezultat(M» mag men echter niet verwachten. Slechts een enkele m:ial bestaat

er zekerheid. Zie p. 34; eereuc/it was toen dus onbekend.
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Prof. J. W. Muller maakte mij nog opmerkzaam op de volgende aan-

haling, voorkomende in het Ned. Wk. , s. v. glorie: „woorden. ... als. . . .

conscientie, glorie. . . . die men cpialijck also vcrduytschen kan datse recht

verstaen souden werden ' (Coornhert).

Ziehier nog enkele biezonderheden. /(//o^/-* komt reeds yoor in de 1* periode:

ijverzucidig eerst in de 4^; het is oors])ronkelik Duits — reparerev 3; Iier-

sfellen 3 — kado 4, present 4; gesdtenk heeft eerst laat de tegenwoordige

betekenis gekregen.

4. Het Franse woord wordt gebruikt als eufemisme. Hier-

over valt niet veel te zeggen. Men kan vele voorbeelden ervan vinden in de

groep „Levensfuukties" (p. 96); kenmerkend zijn de talrijke woorden voor

„geheim gemaF' (p. 7S).
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KLANKLEER DKK OVEÜGEXOMEN WOORDEN.

De klauken zijn gerangschikt volgens de vernioedelike uitspraak van het

Frans in de 13^ eeuw, liet tijdstip waarop onze letterkunde begint.

A K € E K T.

Het akcent is, in de overgenomen woorden, in het algemeen gebleven op

de lettergreep die het in het Erans droeg.

Ik vermeld hier de gevallen waarin het verplaatst is:

i. Ten gevolge der vcrtaiiuj? ol gi'riiiaiiisatie van het suffix (zie Hfdst. lY).

'Z. In samenirestelde woorden:

Met prefix: diskrediet 4, displezier 4, import 1, interest 2, interval -i

,

kontral)ande 4 , kontradans 4 , kontraj)uut 'ó , kontrasein 4 , soeterrein 4.

Het is merkwaardig dat e.rpoii het Eranse akcent heeft, import niet. Dit

zou doen vermoeden dat invloed van het Germaanse prefix in moet worden

aangenomen; daardoor werd het feit der samenstelling sterker gevoeld in het

tweede dan in het eerste; zij zijn bij ons gevormd (Hfdst. Vil).

Van twee woorden: bas-relief 4, bellefUnir 4, (Irand-Hotel 4, (irand-

Tlieater 4, liap«(;liaar 4, paspoort 2, potpourri 4, (piadriiplct 4, kwin-

tessens 4, ([uintuplet 4, sextuplet 4. Vcri^elijk daarentegen: op de bonne-

fooi 4.

in de volgende woorden heeft men ten onrechte komposita gezien:

;iruil)orst 1, baanrots 1, braiidkar 4 (Fr. brancard), luiasaard (liazard 1 )

,

jakhals 4, kaapstander 3, lemmet (lenement 2; naar leem, zie Kil. s. v.

leembendt), luipaard 1, oosterlucie 2, pijnappel 2 (pinakel 2), scheur-

buik 3, tali.-iman 4, tand)oer 1, tarbot 3, tulband 3.

Misschien ook in: liaijuw 1 (naar bal „slecht"), bell'rool 1, liedcrcijn

(tlerecijn 2 ; Kil. leidt het af van fladderen ; zie hierna onder „Epenthesis" ),

karnaval 4, mirliton 4, rondeau 4, vjigeljond 3.

Onzeker is het akcent in: conincstavele 1 (konstabel), minnesoen 2

(naast melisoen), ])altrok 2 (n. paletot), pannesteel 2 (n. pennonclicel),

popelsie 2 (n. apo])lexie), pottecarie 2 (n. aptekerije).

Malloot 3 wordt soms met Germaans akcent f^esproken.

Men vergelijke de paragraaf der ,, \ ()lksel\ niologie".
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'ó. Door bijgedachte aan liet Latijn :

faëton 4, faksimilé 4, feniks 4, nonsens 4, serie 4.

4. Door (Ie niet-Frailse indruk die de uitgang maakt:

domino 4, noga 4, persiko 4, triko 4 (naast trikót), falbala J, lila 4.

5. In eigennanieu:

G-oulard(\vater) , Cambier, Woiiterlood , Zola.

6. Door een onbekende oorzaak:

charlatan 4, harlekijn 4, harnas 1, pantalon 4, wambuis 2. Is lazaret

misschien door bijgedachte aan lazers te verklaren?

De volgende Pranse woorden zijn M'aarscliijnlik of door bemiddeling van

een andere taal tot ons gekomen of onder invloed van die taal bij ons

veranderd

:

alkohol 4, almanak 4, ampel 2 (n. pul), archipel 4, bariton 4, bottel 4,

dammes 2 (n. damast), ebbenhout 4, hospitaal 1 (rijmt nog oji wael bij

Sto. , II, 643), luitenant 3, pardel 4, sultan 4, triktrak 4.

Zoals men ziet, zijn verreweg de meeste woorden waarin het akcent ver-

plaatst is, jong. Trouwens, voor niet meer bestaande woorden kan akceiit-

veranderiuo- niet worden vasto-esteld. En van de hierboven u;enoemde oudere

woorden kan vaak wèl het tijdstip van hun eerste verschijnen, maar niet dat

van de akcentverandering worden aangegeven. Ik verwijs verder naar wat ik

„Essai", p. 82—36 heb gezegd.

KLINKERS EN TWEEKLANKEN.

I. Betoonde Jdinkers e7i Tweeklanken.

a. Klinkers en Tweeklanken vóór niet-nasalen.

a.

Schrijfwijze. De schrijfwijze met enkele vokaal in woorden die tans niet meer

voorkomen, tieb ik niet als bewijs voor de open uitspraak laten gelden vóór ts(ch),

lie, st en r -\- kons. Evenmin de orthogratie van Kiltaan.

De Franse a komt voort uit 1. Lat. a in positie (in geleerde woorden

ook uit vrije a) en 2. uit Lat. ë die oi en daarna wa is geworden; de

woorden overgenomen vóór het tijdstip waarop die overgang heeft plaats

gehad, worden natuurlik ouder oi behandeld.

Wegens de onzekerheid omtrent de vroegere verschillen en wegens de zelfs

voor een deel nog hedendaagse weifelingen tussen de uitspraak van a in het

Frans j heb ik alle woorden met a samen behandeld.
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lil lil' t Xt'ilerlaiuls is Kr. (t pa I :i t aa 1 of v t; 1 a i r naar / ijii

j)osi t i f in het w ud rd.

1. Aan licl fiiul van het woord.

Met palatalc a: eclat 1. on tont cas 4, ctat major !.

~. V<»ór oorspronki'lik enkele medeklinker.

Met pal. !i

:

kaap ;}.

acaet 1, apostaat j, aristokraat J-, autokraat l, automaat 4,

demokraat 4, karaat .'i, klimaat 3, piraat li.

atem (vyl. ,,Essai"', p. 53): potestaat l, j)rimaat I.

atiim (vgl. „Essai", p. 53): assassinaat 4, attentaat 3, celi-

baat 4, eertitikaat 4, dukaat 2, externaat 4, formaat .'), f;ni-

naat 1, internaat 4, kalifaat 4, kommissariaat 4, konsulaat 4,

novieiaat 4, pensionaat 4. pla<i;iaat 4, jjontilikaat 4, postu-

laetgulden 2, potentaat 4, professoraat 4, proletariaat 4, rene-

gaat 4, svndikaat 4.

ad e: akkolade 3, ambassade 2, arkade 4, aubade 4, ballade 3,

balustrade 4, l)arrikadc 4, boutade 4, bravade 4. l)riii;ade I,

eharade 4, embuscade 3, facadc 4 , galop[)a(le J , karl)ona(le 3 ,

kavalkade 4, kolonade 4, limonade 4, marmelade 4, maske-

rade 4, myriade 4, najade!, nomade 4, palissade 3, parade 4,

])romenade 4. salade (..helm") 2, (,,groente") 3 , serenade 4, enz.

denioniaak 4, schaak 1, vaag 4.

architraaf I, lïiógniaf 4, braaf 3, chirograaf 1, kalligraaf 4,

vaas 4.

fanfare 4, kaviaar 4.

gaele 3, mormaal 3, pijpengael 3, sandaal 3, schandaal 3.

alem (vgl. „Essai" p. 4S en de paragraaf van é): abnormaal 4,

admiraal 1, accidentaal 3, alluviaal 4, banaal 4, bokaal 3,

decimaal 4, delovaal 4, doktoraal 4, dosaal 1, egaal I,

filiaal 4 (subst.), fiskaal 3, generaal 4 (subst), geniaal I .;^

globaal 4, gutturaal 4, horizontaal 4, ideaal 4, imperiaal f,

instrumentiuil 4, integraal 4, interkommunaal I, journaal 3,

joviaal 4, kadastraal 4, kajiitaal 3, katarraal I, kathedraal 3,

koloniaal 4, kolossaal 4, kontinentaal 4, koraal (..koor-

knaap") 2, (,,zangstuk") 4, kordiaal 3, k()r])oraal 3 imilit.

term), labiaal 4, liberaal 1, liniaal 3, lokaal 4, hnjial 1,

machinaal 4, materiaal 4, mineraal 4, monarchaal 4, mo-

raal 4 (subst.), muziekaal I, nasaal 4, nationaal I, ovaal 4,

paradoxaal 4, ])onnael2, principaal 4 (subst.), jirofcssoraal 4,

radikaal 4, regael 3, rond)oï(laal 4, royaal 2, signaal 3,

sjnraal 1, territoriaal 4, virgiiiacl ''>
. zodiakaal 4, enz.

.Met vclairc a: fat 4, fregat 3, cog;nac 1, niaiiink 4.

gorgias 3 , ras 3 (,,stof ").

palle 2 („schop"), voile 4.

Met pal. en vel. a : bage 2 bagge 3.

3. Vóór vcrocnvoudigdc inroepen van medeklinkers,

a. Van verschillende medeklinkers („Kssai', ]). 00).

Vóór Fr. I.

Met pal. a: bael 3, gouvernael 2, kraal 1, niuraal 1, salie 2, lade I,

bo.s.schaelje 1 , ('ornuaclge l, merdaelge l, paelge 1, rivaelge3,

Vcrhaiid. Kon. ALad. v. Welcriscli. .\fd. I^jlteik. N. K Dl. VII.
*>
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travaelge 1, ventaelg-e 1; balie 3 baelge 2, fael 2 faelgie 1

(„fout"), faelge 1 (,,(loek"), maelge l malie 1, traelge l

tralie 2.

Met vel. a: detail 4, fiillie 1, kanalje 3, meilalje 4, paille 4, rc])resailles '.'>,

serail 4, Versailles 4.

Met pal. en vel. a : bataelge 1 batalje 1, emael 2 email 4, rasi)aelge 3 rapaljc 4.

Onzeker is de uitspraak van falie 2 („doek"), fustalie 2, canalie 3, medalic 3,

palie 3, rejn-esalie 3, talie 1.

V()()r Fr. r. uit Lat. r -|- y.

Met pal. a: almarie 1, duware 1 duarie 1, ebdomadarie 2, graraaric 1,

Calvare 2 , contraer 1 , lactuare 1 , sommarie 3

.

i\Tet vel. a: orium: ab dtoir 4, akcessoires l, baignoire 4, bcuisoir 4,

boudoir 4, bouilloire 4, illusoir 4, konservatoire 4, couloir 4,

memoires 4, peignoir 4, j^lein-pouvoir 4, remontoir4, reper-

toire 4 , reservoir 4 , trottoir 4 , urinoir 4

.

Onzeker is de uitspraak van accusatoir 4, declinatoir 4, devoir 4, discourtois 4.

Vergelijk de paragrafen van 6 en van oi.

Yóór Fr. v.

Met pal. a: glavie 1, kavie 2 (kevie), savie 3 (,,salie").

Vergelijk voor deze groep de paragraaf van ai.

Voor Fr. s, s (Ofr. ts, ts).

Met pal. a: Bonefaes 1, filaetge 2, haetsche 3, kaatsen 1, plaats 1, soelaes 1,

spinaetse 2, taetse 1, traetse 1.

Met vel. a: attaché 4, bras 4, brassen 2, ducas 2 (,,dukaat"), galjas 4,

gouache 4, grimas 3, kortelas 3, lias 3, paljas 4, pistache 4,

populasse 3 , rondas 3 , sjas 4.

Met pal. en vel. a: braesge 2 bras 2 („maat"), kabaes 3 kabas 3, canevaets 2

canevas 2, curaetse 3 kuras 4, laetse \ las 2 („lis"),

maetche l masse 3 , maeltraets 2 matras 3.

Onzeker is de uitspraak van hache 1, mustatse 3, solas 1, tatse 3, trache 1.

Vóór Fr. z, z (Ofr. dz).

Met pal. a: gage 2, image 1, cage 3, cartelage 2, page 2.

aticum: alliage 4, arbitrage 4, avantagie 3, bagage 3, baillii-

age 2 , ballotage 4 , bernage 1 , borage 2 , bosschage 3
,

brassage 2, brouaedse 2, chantage 4 , emballage 1-, ekipage3,

etage 4, etalage 4 (stellage 2), gordinage 3, hermitage 1,

homagie 3, cammage 2, kolportage 4, courage 3, koertage 4,

cousinage 4, lastage 1 , lengaedze 2 , linagie 3 , marescagie 3,

mariage 3 , massage 4 , menage 3 , message 2 , mesusage 2

,

molage 2 , orage 3 , outrage 1 , ostage 2 ,
parage 1 ,

paren-

tage 4, partagie 3, passage 1, pelgrimage 1, persiflage 4,

personage 2 ,
pilage 3 ,

plumagie 3 ,
poelage 2 ,

potage 1

,

priestrage 2, ramagie 3, ravage 4, rivage 2, saccage 3,

sauvage 4, serkemenage 2, sommage 2, spinazie 2, stoffage 4,

tallagie 3 , usage 1 , vassalagie 3 , visazie 2 , voyagie 3.

Mot ])al. en vel. a. : topaas 1 topas 2.

Vóór andere Franse klanken.

Met ])al. a,

:

taak 3; egards 4, foulard 4; seneschael 2.

Met vel. a: etape 4; borns 3, repas 2, cadas 2.

b. Vau dubbele inedeklinker.

Vóór pp.
Met vel. a: grappe 3, sappe 4.

Met pal. en vel. a: cape 2 kap 1.
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V(i(ir tt.

Met |)al. a : plaat I .

Met vel. a: hat ?
. l)()rat 2, ilfhat '2. i;:iri,'atte 2, natte 2, plat 1, laiiat I.

Viiór k k.

Met vel. a: attaque !• . barak I, kasacke :'. , sackoii :!.

V.H ir ff.

Met vel. a : karaf l , taftaf :>.

Xt'tóv SS.

Met pal. a : aas 1.

.Met vol. a- ilamas 2 (damast), karkas I, kas 1 (kast), kompas 2, masse 1,

passe])asse 3, ])!isse-partoiit !•. ras l.

.\[et pal. en vel. a : kraes O kras 4. lais l las. trepaes 1 trepas l.

Yóuv r r.

Met pal. a: haar 1. ijitaar 4-, .samaar l!.

Met vel. a : jarre 1.

Vuur 11.

Met pal. a: eliovael 1. gale 1.

Met vel. a: interval :')
,

])allo .3.

Met pal. en vel. a : haal i (in kabaal) bal 4, l)aal ',] balie 3, krestael l kristal 4,

metaal l metalle 2, pedestael 8 jjiedestal 4, vassaal 1

vazal 4.

t. Vu()r groepen van medeklinkers,

a. van ninta cuni licinida.

Met |ial. a: abel 1, fabel l, kabel L, sabel 2 (,,l)ont"j.

abilem: affabel 4, acceptal)le 4 , ticeommo.labei f, accusabcl 4
,

aliënabel 4, aniiabel t, amortisabel 4, arrestabel 4, chari-

tabel 4, damnabel 4, deplorabel 4, ekskiisabel 4, equitabcl 4

,

favorabcl 4, impitoyabel 4, impressionabel 4, inokskusuhel 4,

inestimahel 4, incapabel l, insociabel 4, insupj)ortabcl 1,

cai)abel 4, communicabel 4, considerabel 4, contabel4, con-

venabel 4, konversabel 4, logeabel4, miserabele, payavel 2,

])ardonnabel 4, jjassabel :i
,

praktikahel 4 , ])resentabel 4

,

prolitabel 4, raisonabel 4, respektabel 4, seoonrabel 4, sol-

vabel
, sortal)el 4 , supportabel 4 , veritabel , enz.

eskader 2 , kader t , opiniatre 3.

acre 4, cenakel 2, tiacre 4, pelager 1 ,
pinakel 2

, ])0(laf;lud 3,

])idakers 1, spektakel 4, triakel 1.

favele 1
,
passavel 2 , zavel 2.

Met vel. a- balatfrc :].

.Met pal. en vel. a: s.icre 3 saecker 3 sakker (looLj, tafel 1 tallele 2.

I). \an aiidere medeklinkers.

|) , k en me.lek linker.

.Met vel. a.; laps 3; entr'akte 4, karakter 2, katarakt („oogziekte") 2,

(„waterval"! 2, kontrakt 3, taks 2, takt 3.

s en medeklinker.

Met vel. a ra.spcn 3, maske 3.

bast 3, desastrc t. ka.la^ler I. kaste 1, kontrast f, scolaster 2,

ta.^t I.

Met pal. a niaesle 1.

haast 1
,

plaa-lcr 1

.

Met vel. en p;il a: alb;i-.t :; albaealer 1.
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Onzeker is de uitspraak van ajipast o
,
past 2 ,

paste 3 ,
piaster 2. INIen verge-

lijke voor ])laaster de paragraaf van ai.

r en medeklinker.

Met vel. a: alarm ?> , biljart 4, decharge 4, kokarde 4- , marscli 4, milliiird t.

Met pal. a: Ijastaard 1, blaitaart 3 („bleek"), bonibaerde 2, braggaard ."!

,

daert 1 , Edewaert 2 , flassaert 3 ,
goliaert 1 , kaart 2 , caf-

aard 3, cockaert 3, laerd 2, Lelyaert 2, liaert I, litaerge 3,

Lombaerd 1 , maerle ] (maesle) , maertse 2 , mommacrter 2
,

papelaert 1 , Pikaert 1 , rampaard 4 , ruwaard 1 , saerge L

(serge) , schaars 3 , spaersen 1 , standaard 1 , taart 1, tabbaard l,

taerge 1, viliaert 1, waerde 2.

Met vel. en pal. a : barge 3 baerdse 2 , barke l baerke 1 , charter 1 tsaerter 2
,

garile 2 gaarde 3 , cordegarde 3 kortegaard 4 , hasard 4

hasaert 1 , marber 1 maerber 1 , margie 3 maerge 2 , mar-

tel 2 maerter 2, park 4 paerc l, part 2 paert 3.

Onzeker zijn : barde 3 , Eduwart 2 , farsse 2 , flassart 2 ,
galearde 3 ,

gisarme 1

,

carte 2 , coutrescarpe 3 , lard 3 , lezarde 3 , marche 1 , marie 1, monmartre 2, pa-

pelart 2 , regard 3 , rempart 3 , sarckelen 3 , targe 1 , tartre 2 , vielgart 1 , van-

garde 3 , warde 1

.

1 en medeklinker.

Met vel. a: halte 4, kalm 3.

Op liet eerste gezicht is het inoeielik enige regelmaat te ontdekken in de

wijze waarop de Franse a in het Nederlands is beliandeld ; het lijkt wel dat

het toeval heeft beslist of, bij ons, Pr. a palataal blijft of velair wordt.

De Franse a is palataler dan de onze; ineii zou dus verwachten dat hij bij

ons altijd een palatalc uitspraak zou hebben.

De vraag hoe deze tegenstrijdigheid op te lossen, behandel ik later, tege-

lijk met è en o (p. 144).

B i e z o n d e r e v e r a n d e r i n "• e n

.

1. Fr. a wordt é of è ').

Vóór enkele medeklinkers: Juvcnel 1 (Ro., 8252).

Vóór vereenv. groepen: gramerie (Mnl. VVk.), contrerie 2.

ketsen 1 , canevcts 2 , kwetsen 1 , letse 1 ,
pletse 3

(plaats),

nioteel 1 (metaal), vasseel 1 vassel 1.

Vóór groepen: alerm 3, berge 4, berke 1, merlc 2, liërt 1 , merberl,

spersen 1.

Over gramerie en contrerie zie men „Essai", p. 62, n. 4. Cijfert men deze

woorden weg, dan heeft de overgang van a in e dus plaats vóór / (uit /

zowel als uit U), r -\- kous. en Is (/.y ). Vóór / zou hij te verklaren zijn

door suffixverandering; men weet dat veel woorden op aal (Lat. alis) een

bijvorm op eel hebben. Voor r -\- kons. treffen wij hem ook in het Frans

aan: gerbe , of in het Oudfrans alerme, laerbre , doch juist ni(^t in Noord-

') Zie voor <;, door Umlaut ontstaan uit Fr. a, hierboven p. 23.
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l'raiisi' iliali'ktfii ') ; trouwens iii tlic j)os:lii' kun liij ilour hot Middrlncdcrhiiids

vt-rklaaril worden (Van IIkltkn, p. 3.")). Yóiir Av (/.v) zou men kuniu-n vcr-

ijelijken Knu;. kcccheii naast cacfien ^): een trelieel ander verseliijnsel is de

overiiang van u in (//", /- vi'xtr d'z enz. in liet Waals \ Ik kom onder •") op

de veranderiui; van a in c terui'.

•2. Fr. a wordt ï.

Vóór ooi-spr. ts: kiiris o, lilse 2.

Tn het eerste woord kan deze vokaal verandering samenhangen niet de vcr-

j)laalsing van het akccnt, tengevolge waarvan de a kan zijn verzwakt (vgl.

fianiin 3 u. /lanias 1, aalniifs 1 u. aalmoes, pdgriia 1 n. pelefirijn 2). Hei

Hoogduits heel't ook llarnisc/i , Kiiris. ]\lissehien zijn trouwens zowel karis

als harni-1 hij ons uit het Duits gekomen: ze zijn heide jong in onze taal.

Lilse kan een hijvorm \-M\Ielse zijn, dat naast laetse voorkomt (zie onder ^).

Vgl. hieronder 3.

Op 111. Karl)ies voor karbaas is duister; niet waai-seliijnlik

lijkt mij de verklariiiij door bijgedaelite aan bics.

3. Fr. a wordt è.

Voor ooi-spr. ts : gnimutse 4 („ffrimas").

Men ziet dat de drie veranderingen van a vooral vóór s en Is (Af) plaats

hebhen . en dat alle drie palataliseringen zijn van a. Ik zou dan ook het

verntoeden willen op])eren dat in de dcntaal-palatale vonningswijze van#, is {is)

de oorzaak altans der verandering van a tot /', l moet worden gezocht, ik

verwijs naar de paragraaf van r waar een verscliijnsel wordt gekoustateerd

dat blijkbaar hetzelfde is (p. 139). Ook de overgang van a tot a; is een

palatali.?atie, doch het is mogelik dat hij aan eeu andere oorzaak moet wor-

den toegeschreven; zie p. 13'J.

e.

Schrijfwijze. De schrijfwijze met enkele vokaal heb ik, in woorden die niet

meer bestaan, niet als bewijs voor open uitspraak laten üclden V()ór ts (ts), 1 uit 11

aan het einil van het woord, st en rt. Evenmin de ortlioirraHe van Ktli.V/VN.

Üe Franse è komt voort uit 1) Lat. e in geleerde woorden niet \óór e

en niet V(»()r Lat. intervok. t , die; in het Fians wegvalt. Vergelijk echter

SucniEii „.Mtfranz. Gramm.", p. 18, dezelfde in „Oeuvres de Phil. de

Beauujanoir, I, CXXXII; Van Hamkl, „llenclus de Moiliiens'', I, CXVL
waaruit blijkt dat in de uitspraak van die klank iu het Oudfrans weifeling

is waar te nemen; 2) Lat. ë ë ï in gedekte ])Ositie; 3) Lat. ë in vrije positie

in jonge woorden, waarin Ofr. >'' lot Fr. i/r wordt als medeklinker \olii(;

') In Zi'itsihr. f. I-om. I'hil.^ XXVI, i.">0 worden Noordfranse voorbeelden aanj,'ehaaM

van protoniese a die e wordt; die hebben dus hier geen belang voor ons. Iu het

Waals wordt betoonde « vóór »• + lions. veeleer o {'/.eitschr.^ XXIV, l.']), en in het

Pikardies blijft hij onveranderd (/eitsrhr. f. frz. 5/»-., XXII, 08).

') Bkiimkns , Beilrufje zur Gcschirltli- dei' fiz. Sjirarhe in Einihiml
, ]». 7.').

^
; Hdlawjes ivatlons^ p. 1 1.
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4) Ouder Frans ai; 5) Lat. vrije a, Fr. e, die in jonge woorden è is vóór

medeklinker. De oude woorden niet ie vindt men in de paragraaf van ie;

de woorden met Fr. ai overgenomen vuór de verandering van ai m e. zoeke

men in (h; paragraaf van ai; voor de woorden met e uit Lat. a vergelijke

men de ])aragraaf van é. Wij zullen de woorden met Lat. ë alleen dan

scheiden van die met Lat. ë ï^ wanneer het verschil in oorsprong van helang

is voor de ontwikkeling der vokaal in het Nederlands.

In het Nederlands blijft Fr. e on verand erd^ of wordt é,

n a a r z ij n positie i n h e t woord.

\. Aan het einde van het woord.

Met è: bidet 4, distrait 4, filet 4.

Met é

:

beignee 4 , biee 4 , Boekee (naam van een tuinier te Leiden

,

Fr. bouquet), Develee (Fr. Develay) '), Dole' (Fr. Dolet), Douche

(Fr. ])oucliet), Doufé (Fr. Doutfetj, Dourlé (Fr. DourJet), cadc 4

(Fr. cadet ; oolc eigennaam), ree(scliaaf) 4 , rede (trekker) 2

,

ïaferc (Fr. Taferait, Taferet), velocipee 4.

2. Voor oorspronkelik enkele medeklinker.

Met è

:

get 2 ; echec 4.

chef 4, relief 4; eleve I, treve 3.

belvedère 4, chimère 4, kalorilère 4, konfrère 4, p;iir 4.

hotel 4; immortelle 4, clientèle 4, naturel 4, parallel 4.

Met é: cubebe 2, rebebe 2.

asceet 4, dieet 3, diskreet 3, iudiskreet 3, magneet 1.

reven 3.

hypothese 4, parenthese 4, synthese 'J , sjees 4, trapeze 4.

klisteer 2, colere 2, pantere 1, schorseneer 4.

Met è en c: Fidel fideel.

Onzeker is de uitspraak van discret 3, secret 3. Als voorbeeld viiu c m;ig mis-

schien gelden Lucifeer (: meer, Theoph. , 515 enz.).

8. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers,

a. Van verschillende medeklinkers („Essai", p. 60).

Vóór Fr. ï.

Met è : boutelje 4 , reveille 4.

Onzeker is de uitspraak van appareil 3, bouteille 2, pareil 3.

Vóór r uit Lat. r -|- y.

Met c: air 4.

Met é: affere 1, filaterie 1, ministerie 4, souterie 2.

a r i n m

.

Met e: Fr. ierc: barrière 4, chambrière 4, chittbuièrc I, douinière 4,

etagère 4 , ferronière 4 , kostamière 4
,
porticre 4 ,

])rcmière 4
,

volière 4.

aire: arbitmir 4, auxiliair 4, celil)atair 4, cellulair 4, cirku-

laire4, debounaire 4 , doktrinair4, elementair 4, hypothekair 4,

honorair 4 , imaginair 4, impopulair 4 , interlineair 4, capillair 4,

') Deze naam en de volgende eigennamen zijn ontleend aan de Cnlicction des fiches

(zie hierboven, p. 31).
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k()iiiini»$ioji:iir 1. koiisiilair l, (uhicuhiir I , liiiciiir i , littcmii -l,

militair 4, niillioiiair 4, nocessaiiv 4, nmiicrair 4, okiilair I.

onlinair 4, parli'iuentair 4, pckiiniair I. pciisioiiairo i
,

|H'r|)(:>ii-

(likulairt, j)0])ulair4, proliiiiiiiaiicii 4
, iJiiiuair 4 , tcaktioiiair I

,

rcirlemptitair 4 , revolutionair i, salutair I- , sanitair 4 . sckondair I,

solidair 4, solitair 4, subsidiair 1, surnumerair I, tomporairt,

tertiair i, titulair 4, utilitair 4, valetudiuair I, veterinnir I,

visionair 4, vokabulaire 4, volontair 4, vulgair 4, enz.

Met c: haseleer '2.

Met è en é: sekretaire 4 seeretere 2.

Neriielijk voor allere, haselcer en seeretere de paranraal' van ai. en ,,Taal en

l.eltereu", IM'T, p. lotj.

Met è: ffrettie 1.

Vóór l"r. f.

o'

Yó('.r Fr. s ,
s (Ofr. t s , t s).

Met è: adres 3, bres 3, depeehe 4, erèehe 4, losse (lis), redres 4, tres 4.

Met é: creveetse 1, j)roveetsc 1.

Onzeker is de uitspraak van: baenrcehe 2, fortretsc 2, crcvetse 1, provetse 1.

Vóór Fr. z.

Met è: malaise 4, polonaise 4, punaise 4.

Met é: fornese 2, frees ;5 , frese 2, i)cets 2 (peis).

Vóór Fr. z (Ofr. dz).

Met e: kolleire o, privilej^e 3.

Vóór andere Franse klanken.

Met è: net 3; llair 4, ])ortret 4, reget 2, retret 2, sujet 4 ; ared :)(anesl\

jrorelle 1 , krep 4 ,
pêle-uiêlc 4.

Met é: feet 2, conterfeten 1, Neele (Fr. Nesle); lia])sehecr 4; de Veer

(Fr. du Vert).

Met è en é: awct 2 aweet 2, tête a tête 4 teetateet 4.

Onzeker is de uitspraak van retret 3. Verirelijk de paragraaf van ai.

b. Aan duljbele medeklinker.

Yn()r tt.

Met e: ittum: amourette 1, amulet 4, anizette 4, Annette, Antoinette,

arket 2, bajonet 4, l)allet4, l)anket 2, l)aret:3, ba vet 4, billet 3,

blanket 1, bloeket 2, boeget .">
, l)oeket 3 , bongnet 2 i^beignee\

bnket 3, brazelet 3, brevet 4, I)riket 4, bruet 1, brunette 4,

brunet 1, bullet 2, civet 3, cliemiset 4, do1)belct 1, epaulet 4,

estafette 4, estaminct 1, etiket I, ctikette 4, fa eet 4 , fausset 3,

filet 2, flageolet 4, fret (het dier) 2, („boor") 2, frisket 1,

(Jariit (l.ane. , 11, 8G63), genetkat 2, genet 3, glorii-ttc 4,

goclet 4, goubiet 2, liakket 2, hatelet 4, helraet 3, Ilenriefte,

lioclette 3, jacjuet 4, eabaret 1, kabinet 3 , kabriolet I, kaeliet3,

eachette 4, eajielet 3, Capet ( Hrab. V, 111, 211, kar])ct 3, eas-

(|uet t, kassette 4, kers|)et 2, klarinet I, koepiet 4, koket 4,

collerelte 2, eollet 2, kornet 1, eorselet 4, korset 2, korvet '.

koteleltc 4, croquette 4, ki-uisette 3, 1» neet 3, lornjet 3, maelget2,

maneliet I-, manigette 4, marionet 4, marmoset 1, niemiet 4,

molette 2, Mordret (Lane., 11, .5381), motet 1, musket 1,

onimelet 4, oorlict 4, operette 4, paillet 2, |)akket 3, palet

(„helm") 1, (schilders-) 4, ])amllet 4, parket 3, ])eket 2, ))erre-

wct 4, j)iket 4, pincet 1. pirouette 4, pistolet 3, planket 2,

])oelet I, |(orret 2, raket (plant) 3, (,, vuurpijl") 4, (werpluig) 3.

renet 4, rieoelict 4, roulet 4, rozet 2 (versiering), rooset 3

(kleurstof), saiette 2, sajet 3, salet 3 , satinet 4, sitlet 3, si^^aret 4,
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signet 2, silliouct 1-, skelet, l , sol)n(£Uct 4- , sofHet3, spanjolet 4,

spinet 3, staket 3, stamet 3, Suzette , stilet 4, tal)let4-, laboe-

ret 4, tafelet l, templet 3, tercelet 3, toercttc 3, toilet 4,

tourniquet 4 , trompet 2 , tsaestelet 2 , vignet 3 , violet 1 , violette 1

,

wiket 1.

Opm. Van porret komt eenmaal een plur. porete voor (Mnl. Wk).

Vóór kk.

Met r-

:

Ijek 1 , bef 2.

Vóór SS.

Met è

:

abces 4 , cessen 1 , ekspres 2 , entremets 3 , caresse 3 , kompres 3,

messe 1 ,
presse 1 ,

proces 3 ,
profes 2 , reces 2 , sukses 4.

issa: delikatesse 4, diakones 4, duccsse 4, clergesse 1, patrones 2,

prinses 2 ,
priooresse 3

,
profetes 1

.

Met é: Freese (Fr. Fresse).

Vóór rr.

Met è

:

parterre 4 , semeterre 3 , serre 4.

Met é: de Geer (Pr. de Gerre).

Vóór 11.

1. Fr. è uit Lat. e.

Met è: duel 4, flanel 4, Harstelle (Sto., I, 88), rappel 3.

Met 6: re veel 1.

Met è en c: apel 2 apeel 2.

e Hum.
Met è: bagatel 4, borderel 4, bretel 4, brunelle 2, citadel 3, fontanel 2,

frikadel 4, kalomel 4, kapel 1, karamel 4, karoesel 4,

cartel 4, kolonel 3, lambel 4, marol 2, marellen 2, model 3,

morel 3 (vrucht), cjuinquernel 3 ,
pastel 3 (plant), polichinel 4

,

rondelle 3, sentinelle 3, tabel 2.

Met é: abeel 1, baiveel 2, barbeel 1, bareel 1, bariseel 2, bedeel 3,

blandereel 2 , blokkeel 4 , boetseel 1 , bordeel 1 , boreel 1

,

brandeel 2, Bulteel (Inv. de Bruges, p. 44), bureel 4, cem-

beel 1, damoiseel 1, dobbeleel 2, fardeel 1, fasceel 2, faveel 1,

femele 1, ferneel 2, flambeel 3, fluweel 2, foreel 1, fraieel 1,

gareel 3
,
graveel 1 , houweel 2 , huseel 2 ,

jupeel 2
,
juweel 1

,

kameel 1, kandeel 1, kaneel (s2:)ecerij) 1, (,,kanaal", zie p. 148)3,

kanteel l, capeel 2. kajiiteel (bouwterm) 1, (hoofdstuk) 1,

karbeel 2, kardeel 3, kareel 1, karspeel 2, carteel 1, carveel 3,

kasteel 1, coveel 1, crappaudeeh 3, lampreel 1, linteel 2,

magneel 1 , maiseel 2 , makerele 1 , makreel 1 , marteel 2

,

moreel 1 , morseel 1 , musele 2 , mustele 2 , na veel (schip) 1

,

(knol) 3 , novele 1 ,
palmeel 2 ,

paneel 1 ,
pannesteel 2 (pcn-

nonchel)
,

penseel 1, ]jesteel 1, pimperneel 2 (vis), plateel 1,

póengeel 1 ,
jjrieel 1 ,

pumeel 2, raseel 3 , rondeel 2, rosseel 1

,

rutele 2 , stapeel 3 , tafereel 3 , tarceel 2 , tasseel 2 , toneel 2

,

torele 2, torneel 1, tornekeel 1, torseel 1, truweel 2, vaneel 1,

vasseel 2 , wasteel 1 , enz.

Met è en e : bruinelle 3 bruucel 2, damoiselle 4 mamsel 4 damoisele 1 , forel 1

foreel 1, gabelle 2 gabeele 2, (pierelle 3 quarele 1, muskadel 2

muskadeel 2, pimpernelle 2 })impernele 2, struwelle 3 struweel 3.

Onzeker is de uitspraak van : l)ultel 2 , fraiel 1 , calinel 2 , kamcl 1 , kanel 2
,

castel 1, keniinel 2, contersaiel 2, covel 2, cruel 3, macrtcl 2, maisel 2, mesel 2,

morel (plant) , morsel 1 ,
pennonchel 1 ,

preiel 2 , Saturel 1 , tornekel 2, truwel 2,

wastel 2.

De eigennaam Romanelle, die voorkomt M. Loep, II, 3224, heb ik niet opge-

nomen, daar die misschien Italiaans is. Daarentegen zou men bij de woorden
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met -pI mi-^fliioii moüfon voosjoii de volirciulo (>iu:cnii!iinon . wiiarvan de akceiitiiiiti»^

Frans is: IJahel c wel, Nal. 151.. VI, :\:rl var.), (-ahricl (: ol , Hral). V., VII,

ööGl). llaphael (: wel , D. Liu-id., 5-27), Racliel (:wel, Sp. II., I', 47, 01). /-ie

„Essai", p. 30 n. o Vergelijk de vormen Paneel (Ferg. , 4783), Danieel ( Vr. en M.,

Vlll. .ili) en l>aniël cwel, lUah. V., II, 2085). lïij de woorden op -cel mogen

misseluen worden opgenomen de volgende eigennamen: Arondeel i^Urab. Y., Vil , .521)5;

het glossarium geeft de Franse naam Arondel op), l?londeel (Mrab. V., Vil, .").')33,

1437.")), Hrnneel (Kein.. I, 3374), Dodineel (Lanc. II. 12.")), Firapecl (Rein.),

Greseel (.Fr. (Jresel). Pinaheel (Bral) V., TI, 4013), Serveel 0^"o<*i"-. 2370; de

Fninsc naam is Servel of ServelleV

Vermelding verdienen llamhecu 2 (tlambotiw), naveen 3 (na veel), en misscliien

de eigennaam Kisseenw (Fr. llonsseau?). Is een hier Nederlandse verandering van

Fr. eau, gcakcentueerd oj) e? Vergelijk de paragraaf van au.

2. Fr. è uit T-at. < ï.

Met :•: fel 1.

'1'. Yóór groepen vau medeklinkers,

a. Yan nmta cum liquida.

Met é: l.ciVber (Fr. Lefcbre).

Met è: intrgre 4, sampettcr (I)ial. Ze., Fr. garde-chauipêtre).

Onzeker is alegrc 4.

b. Van andere klanken.

p, k en medeklinker.

Met è: arehitekt 4, inkorrekt 3, insekt I, korrckt 4, prefekt 1. ])retext,

respekt 3.

s en medeklinker.

Met è: bordes (l)ordessolie 2), lovessclie 2 (lavas).

cresme 1 , kresp 1.

agreste 2, arrest 2, geste 3 , inqneste 2 , manifest 4, prest 2 (subst.),

protest 3, rekwest 3, rest 3, vest 4.

Mti (': beest 2, ccstcr 2, feest 1, fee.st(?4 (Fr. faïtc, Ofr. fcstc ; bij ons in

Zeel.) , foreest 1
,
jecst 1 ,

])leester 3 ,
preestcr 1 , (pieeste 1 , tem-

peest 1, Winoecster (Ijajic., IV, 704).

Onzeker zijn beste 1, jeste 1, conciucfe't 3, qucste 1, pesteren 1, prest 3 , waarin

e de uitspraak é kan weergeven.

r en medeklinker.

Met è: asperge 3, dessert 4, ferm 4, kazerne 4, koramei-sspel 4, kou-

cierge 2, konsert 4. kontrovers 4, ollerte 4, pers 1, reserve 4,

superbe I.

Met é: Heerte (Sto. , VI, 17"), 1112), <|uiut(eriu- 2, lantcerne 2 (lan-

taarn), meerlc I, peertscb 2 (paarsj, peertse 2, postecrne 2,

liobbeert (: gekeert, Woer., 075), scerf 2, Uiveerne 1, tra-

vee rs 2.

Met r of é divers 1 divecrs 2, klerk 1 cleere 1, eonvers 1 eonveers 1,

merse 2 mecrsse 3 (mars), term 1 tcerin 2.

Onzeker is de uit-<praak in: berscn I, cisterne I. gitcrnc 2, liaitbert 3 , k(Mkf I,

kersp l, kers|)c 3, couverkel 2, lanterne 2 (lantaarn), pei-s 2 (paars\ ju-rtclie 1,

posteine 1, taferuc 2, trovers 1 (traversV

tt en medeklinker.

Met è: letter 1.

Vroeger heb ik (]<; ontwikkeling van l'r. /• in Int Ncdc^rlands uitvoerig
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besproken '). Ik wil hier mijn betoog zo kort als de duidelikheid het toelaat,

samenvatten.

De Fr. (' wordt bij ous /: l. Aan het eind van het woord.
Daarnaast vindt men vormen met è. Dit kan in jonge Avoorden aldus worden

verklaard, dat de Franse slot-r' ook in het Frans naar e overhelt -), waarbij

komt dat de Franse è reeds palataler is dan de onze : tot de klank-

wijziging kan hebben bijgedragen het feit dat, in de Germaanse talen, in

tegenstelling tot de llomaanse, een slotvokaal lang is ''); bij ons nu wordt

een lange è steeds é. 2. In andere posities. Indien deze verandering

alleen plaats greep in een open syllabe, zoals in ////pofJ/ese , dan zou men
haar in verband mogen brengen met de rekking die bij ons de klinkers in

open lettergreep ondergaan, en die ze van open tot gesloten vokalen maakt.

Maar dat is niet het geval : fraise wordt frees, hoewel geen s gesproken

wordt aan het eind van het woord.

Evenals bij a, stel ik de behandeling dezer kwestie uit tot later (j). IM).

Biezend ere Veranderingen.

1. Fr. è wordt il.

Vóór vereenv. groepeu: boiitaille 2, Marsaelge 1 (Fr. Mnrseille).

baanraets 1 (baanrots), provaetse 1.

tornikaal 2.

mannoysate 2.

Vóór g-roepen: alart i (Weiland), cistaenie 1, fobaert 1, "-itarae 2, karke 2,

carsp 1 , claerc 1 , convaers 2 , lantaarn 2 , niaerle 1

,

maerse 2 (mars), paars 2
,

parel 2 ,
parse 1 , siuarel 1

,

tavaerne 2 , tarui 2.

Van deze woorden zijn lanfaarn en paars in de algemene taal gekomen.

Het Nederlands kent de overgang van 6' in a voor r -\- medeklinker (Va-N

Helten, p. 1'.)): daarmede kan in die positie de verandering van a worden

verklaard. Niet in de andere woorden, die zeldzaam zijn en misschien niet

alle dezelfde verklaring eisen. In baanraets zou men een verwarring met het

suffix -age kuimen veronderstellen, te weeg gebracht door het woord harvage,

dat in betekenis somtijds geheel overeenkomt met baavraefs, daar nl. waar

dit woord voor „baronnen", niet speciaal „baanderheren" wordt gebruikt.

Mag men voor próvaefse dezelfde verklaring aannemen? De voorbeelden zijn

te zeldzaam om er een klankwet in te zoeken. In förniJcanl is verwarring

van het suffix -eel met -aal niet onmogelik; vergelijk hetgeen hierboven

(p. 132) naar aanleiding van moteel is gezegd. In Marsaelgc en bonin'iJJc

heeft wellicht het zeldzame suffix -e'iJh. moeten wijken voor -aille; of wel

in het laatste woord hebben wij slechts met een orthografies verschijnsel

') Tijdschrift, XV, 172 en vlgff.

*) Unmania, V, 494. In Parijs lioorl men .-./ e' plé = s'/7 vmis plidt; in St. Poi

houl.r (Fr. boidinel), bnhc (Fr. bos'/uct), bónii (Fr. botiel). Vak Rcr. Jhit. ffitllor., IV,

62, 47, 49.

') Passy, Les Changenicnls p/tonëliques, § 290.
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tr (loi'H. Voor iiiannoi/satf viiul ik j^ei-ii \ i rklaiiiig ; dat het ccii Oostfrnnso

vorm zou /ijn. lijkt mij onaanneiiu'lik ').

•1. Kr. è worilt ï.

Vi>«)r enkele medeki.: ijit t

Viiór verocnv. j^roepen : l)aomits i (l);ianiot.sc\ tlits :'.
. kitsen :5 (ketsen), litse 2 lis;

vgl. p. 133), vitse 1.

krip 4.

bolit 2 havijt ~' (bullet), maillit 2 (uiaelgct), cissen 1 .

Kdisse l iStc, II, 3'Jl).

l)i]len 3.

\óór «groepen: tirint 2 (term).

Over de verklaring dezer vormen , zie hieronder 3.

Opm. De i in crismc , mis, patronis moet worden verklaard

door invloed van het Latijn. Vgl. ,,Essai", p. lUt. Gritlie 2

naast greltie 1 kan ontstaan zijn door bijgedachte aan griil'el.

Over dial. sampieter, zie de paragraaf der Yolksetymologie.

3. Fr. è wordt CC.

Vóór vereenv. groe])en : baanruts 2, kutsen 2, lus 4, sussen 3 (cessen) 2).

Ik behandel deze beide gevallen te zamen, daar het niet onniogclik is dat

er verband tussen bestaat: men ziet dat de vier woorden die vormen met a-

hebben, alle ook met i voorkomen. Het is zeker dat geen van beide ver-

anderingen aan het Frans kan worden toegeschreven. Hoewel zij niet

.«!l)eciaal eigen zijn aan uit het Frans overgenomen woorden (Tan Hi:i,tk.\,

p. 4-J en (Jö), vertonen toch vooral deze haar, en daar de Fr. 6' jjalataler

is dan de Nederlandse, zou men misschien in de overgang van c tot ï een

ada])tatie aan de Franse klank kunnen zien (vgl. de ])aragraaf „Palatalisatie

der Franse vokalen" aan het eind van de Klankleer). Wat de verandering

van r in 't' betreft, zo zou men sussen als een klanknabootsende vorm kun-

nen beschouwen (vgl. het door Prof. Van Hklten geciteerde kusstm naast

li"H,vu , /lissen); in haanruls zou de overgang kunnen sameidiaiigen met ver-

])laatsing van het akcent.

Doch dat het een toeval zou zijn dat, in de grote meerderheid der woor-

den, de overgang van c tol ï en die van e tot k heeft plaats gehad v()()r .v,

/* (/*), lijkt mij onwaarschijnlijk; te meer omdat ook a speciaal V()(ir die

klank neiging tot verandering toonde. Hoe de tweede verandering te ver-

klaren is, weet ik niet. Want de overgang van e tot i, evenals flie van a

tot e, ï, ai zijn ))alatalisaties, en die kunnen bevorderd zijn door de dcn-

taal-palalate klanken waarvóór de verandering heeft ])laats gehad; maar de

overgang van e in ')' is bovendien een gevolg van ronding der lippen , en

ik begrijp niet hoe die door een dentaal of een palataal kan zijn teweeg-

gebracht, tenzij een labiaal voorafgaat, zoals in (jramutse (p. 13'3).

') Zulke Oostfranse vormen vindt nit-n in de Yznpel van Lyon (ed. Fokksteij),

]•. XXXI: «1(1/ (niittit), unl f Fr. in'l}. Vgl. l.nthrinyisr/ier Psaller (cd. Fokhstkii),

p. XXII.
') Tijd^chrifl, XIX, 90.
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1, Fr. è «ordt Ó,

Vuór vcrecnv. groej): baaiirots 1.

Vóór groep: porse 1.

Het eerste woord is waarschijiilik door volkset^nnologie gewijzigd '), of wel

de veranderiu"- van klinker hangt samen met de s^ernianisatie van het akcent.O O o

In het tweede is misschien de hibiale klank van /; oorzaak der verandering.

5. Fr. è wordt ie.

Vóór enkele medekl. : panthiere 1.

Vóór vei'eenv. groep: tluwiel 3, Iniissiel 3 (liuseel), jiiwiel;3, l<aniel i2 („kanaal"),

capiel 1, cauriel 2 (careel), cartiel 8 , corbiel 2 (karbeel),

martiel 3, platiel 2, ponciel 3, reviel 2, rond iel 2,

taveriel 2 (tafereel), tornikiel 3.

Vóór groepen: tempieste 3.

chierf 2 (seerf), conviers 2, piers 2 (paars).

Dat Avij in deze verandering een Frans dialekties verschijnsel moeten zien,

nl. de diftongeriiig van lat. c in gesloten lettergreep, is niet waarschijnlik -):

op capiel na zijn het betrekkelik jonge woorden. Evenmin mag men ze als

Nederlandse dialektiese vormen beschonwen; immers terwijl bovengenoemde

woorden in teksten uit de meest verschillende streken voorkomen ""), is -iri

voor -eel , -iest voor -eest alleen in Noord-Holland bekend geweest, en komt

er nog in enkele woorden voor '). Men lette er op dat de verandering juist

])laats grijpt vóór de medeklinker-groepen waarvóór Fr. è tot é is geworden

in de Middeleeuwen (zie p. 145): liet ligt voor de hand in /i? een sclirijrwijze

van i te zien en de verandering van é in i te beschouwen als een aanpas-

sins; van het Nederlandse aan het F'ranse timbre.'o

6. Fr. è wordt ei.

Vóór vereenv. groep: corbeil 2 (karbeel), naveil 1, raseil 3.

Dus alléén voor verenkelvoudigde II komt deze overgang voor (vergelijk

echter het hoofdstuk der nasale klinkers); aan een Nederlandse dialektiese ont-

wikkeling valt dus niet te deuken , daar nergens een verandering van cm el

in zulk een bejjcrkt geval voorkomt "). Ook hier .hebben wij misschien een

timbre-verhoging te zien, en dus verband te zoeken met de biezondere be-

handeling van è voor II (p. 145). Vergelijk de paragraaf van ei.

') Tijdschrift, XIX, 90.

*) Zie over dit verschijnsel TijdsrhrifI , XV, 187.

") In de „Croiiiek van Vlaanderen" staan fluvuel, juwiel, cartiel, martiel] in de

„Rek. d. Graf." Imissiel (Zeeland), corbiel, philiel', in de „Limit. Serni." kaniel, in

DiKRicxs „Mémoires" cauriel, enz.

') Zie BoEKENOOiiEN, De Zaamche Volhstanl, p. XXV. Met de overgani? van c nit

Germ. ai tot een klank die ongeveer door ie kan worden weergegeven, kan ons ver-

schijnsel evenmin in verband gebracht worden.

') Van Hki.ten, p. 94; IIeinsius, Klank- en Buigingsleer van de Taal des Staten-

bijbels, p. 21.
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Schrijfwijze. In ilc woonlcn die niet meer bestaan, hel) ik de schrijfwij/.e met

enkele o niet als bewijs laten gelden van open uitspraak \óór ts (eh), t (uit tt)

aan liet eind van het woonl, en V(>tir inroepen 'an nicdcklinkcrs . hidialvo niiila ciiin

li(|uida. Kvenmin de orthou;ralie van Kii.iaan.

De Franse open n komt voort uit 1) Ijat. oö, vrij en in |)üsitie, in i^e-

leerile woorden: ~) Lat. ü in positie niet \nór nasalen; •'{) hat. au in de

woorden waarin au in het Koniaans is genionoftongcerd , dus iu causa
iraudia, en niet in oauda '), en in geleerde woorden {cauae).

\ w het Nederlands blijft Fr. a onveranderd ol' wordt ó,

naar zijn positie in het Franse woord.

1. V()(»r oors])roukelik enkele medeklinker.

Met n : . robbc 2 , top 4,

antidot 4, fraude o, compatriot A.

e(|uivoque 4, epoipie 4, vogue 4.

apostrofe 4, katastrofe 4, kombof o.

pose 4, rosé 4.

decor 4, etat-major 4, korridor \.

bandcrolle '6^), kastrol 4, konsole 4, parasol 4, pistole 4, tor-

nesol 3, volc 4.

Opm. Pose en rosé hebben dus nog de vroegere Franse

uits])raak. Hvsop heeft Germaans akcent („Kssai", p. llö)

iMet u: eykloop 4, lieliotroop 1, siroop 1.

despoot 4, (lote 4, episode 4, frode 4 f? fraude 3), idioot („Kssai",

p. 110), kodc 4, konmiode 4, kommood 4, custode 2 , (piote 3

,

mallote 3 (plant), methode 1^, mode 3 , noot 1, periode t, synode 4.

analoog 4, archeoloog 4, dialoog 4, liloloog 4, geoloog 4, pro-

loog 2, synagoge 2.

filosoof 1, sauveconduit 2.

alose 3, cose 2, kozen 1, poos 1, verpozen 1.

butoor 1, kastoor 4, Moor 1, l'rendeloor (Rein., II, 2ÜGÜ),

storen 2, tresoor 2.

aureool 4, citole 1, dariole 2, tiool 1, gaiolc 2, girolc 3,

kabriool 4, kamizool 4, jjarool 4, ))islool 4 (geldstuk), riool 2,

symbool 4 , viool 3 , vitriool 3.

Met o en u -. bricol 3 briscole 4, komplot 4 comploot 3, patriot 3 *patrioot 3.

2. Vóór vereenvoudigde groojjen van nuuledeklinkcrs.

a. Van verschillende medeklinkers („Essai", p. (il).

V<).M- Fr. T.

Met ó: olie 1.

Vó()r I'r. r uit Lat. r -(- yod.

Met <j

:

saiitorie 3, lilatorie 2, interlocutorie 3, inlerrogatorit; 3, ivorii; 1,

moHoric 1

.

Vergelijk de paragraaf van a en die van oi.

Vóór Fr. f.

Met o: eoHe 1.

) Skelmann, Die Aussjirwlte <lcs Lnleht
^

\>. ItL'. /!• voitr e naast uc ^\^' j.arai^raaf

van ue.

VtTgflijk de paragraaf der Volksetyuiologie.
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Vóór Er. v.

Met ó: malrovie 3.

Vóór Fr. (1.

Met ó: (uistodie ;).

Vóór l^'r. s, s (Ot'r. ts, ts).

Met ü: rots 1.

Met ó: cabootse 1, crootse 2.

Met o en ó: botse 4 bootse 2, broche 4 *brotse 2 (af te leiden uit brutse,

p. 144) brootse 2, galotse l (klots) <i,-alootse 2.

Onzeker is de uitspraak vau a])proche 4, crotse 2, rcproche 3. Zie voor atroos,

Hoofdstuk IV, Suffixverandering-.

Vóór Er. z (Ofr. d z).

Met ó : liorloo-e 1

.

Met u en ó • loo-e 4 loods.o
Vóór andere Eranse klanken.

Met o: effort 3, fort 3, liors-d'nnivre 4, support 4 ; kontrole I, schavot 3;

table d'hóte 4 (v<>l. p. 149).

Met ó : maltote 2.

b. Van dubbele medeklinker.

Vóór pp.

Met ó: enveloppe 4, g-alop 1.

Vóór tt.

Met o

:

chabotte 4 ,
grot 4 , kachelot 4 , kalot 4, kasjot 4, klabbotvis 3,

marmot 3, marotte 3, papiljot 4, sanskulotte 4, sjalot 4.

Met ó: nng-eloit >) 2, balote 2, Galestroot (: noet, Lanc. III, 1178.5),

galioot 3, galjoot 3, gaveloot 1, glaveloot 2, Ghyoet (: groet,

Sto , V, G5 7), Hugenoot 4, Cardeloot (: conroot, Lanc, IH,

30419), cueillote 2, Lanceloot (: rote, Lanc, II, 2903,: groot,

Wal. 3199, enz.), lingoot 2, mailloten 2, malloot 3, minioot i,

mote 1 ,
piloot 2 , riote 1 . raissote 2 , Scarloet (: groot, I^anc

,

IV, 873), scavote 1 (,,schelp"), sorcoot 1, togecote 1.

Met ü en ó: glaviotte 3 glaviote 2, camelot 2 cameloot 3, kapotjas) 4

kapoot 4, plotte 3 ploten 2.

Onzeker is de uitspraak van: angelot 2, galiot 1, galjot 1, gavelot 1, havot 2,

cariot 2 , wihot 1.

Vóór kk, ff, SS.

Met ó: barok 4, frok 2, klok l; stof 2; dos 2, drossen 4, fosse 2,

gros 1 , karos 4.

Vóór 11.

Met ó: protokol 3, rol 2.

Met ó: fooi 3.

"3. Vóór groepen van medeklinkers.

a. Van muta cum liquida.

Met ó: binocle 4, giroffel 1, monocle 4.

Met ó: cinoper 1, model 3, nobel 1, oker 3, pover 2, ])ropcr 1 . sober 1
,

sinopel 1, Wijnnobel (Fr. Vignoble).

Met o en ó : koffer 1 cofer 2.

b. Van andere klanken.

s en metleklinker.

Met ó: kiosk 4.

coste 2 (knst), post 3.

') Zie over oi vóór ó, p. 152.
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Mot .%:

Mot u:

Met o 011 t>

Met <>: (lispoost 4, coinpoost 1, propoost 2, provoost 1, roost 2.

On/ekor is tlo uitspraak viiii dispost o, im|)()st :'> , compost »' oii coste 2 (,,mand").

r eii medoklinkor.

disordro 3, escorte -K liordo 4, koliort 1 , corps 4, mori^iie I,

order 4, ressort 2, sorbe 'i , teorbe 4, transport '.i , uniform k

akkoord 1, amoorso 2, appoort 2, disooort 1, foirie 2 (for<i:o)

,

foortse 1 , oonfoort 1 , kontort'oort 2 , koord 1
,

])asp()ort 2

,

recoort 2, remoors 2, soort 2, toorts 'ó.

consorte 3 consoorte 2, orde 2 oorde 2, rapport 2 rappoort ;5,

schors l schoortse 1 {nï te leiden uit scuersse, p. Itl).

Onzeker is de uitspraak van: abord 4, accort 1, discrort 1, forii;e l, fortse 1

confort 1. contorfort 4, corde I, corne 2, eorre 1, cors 2 (keurs), misericorde 1,

reoort 2 . remors 3 , sort 1 , torke 3 (toorts) , tortse 3 , torkeu 1

.

1 en medeklinker.

>ret o: tjolf 2, orm 1, solfer 3.

Onzeker is de uitspraak van revolte 3.

ff en medeklinker.

^^et o: oH'er 1.

Ook Fr. n wordt dus iii sommige woorden o, in andere ó. Ik verwijs

Tiaar ]). I-Ik

Bie zond ere veranderingen.

1. Fr. Ö wordt U.

Vóór oorspronkelike fagoel 1 (: Simpoel, Velth., IV, 2G, 33; vi;l. St. 1'oul

:

medeklinker: caboul , Brab. Y., VII, 15057), Moer 2 (: voer, llild.,

44, 124), rioel , rotiioel 2 (: stoel), vitriool 2.

Vóór vereenv. groepen : surcoet (: doet, Lanc, III, 19l2i) , : bloet, Lanc, UI, 32 I).

Vóór groepen: coefer 1 (kotier).

discoert 1 (: geboert, Wrake, I, 498).

Onzeker is de uitspraak van broetse 2 , focleu 2 (folen)
,
gaioel 4 ,

groeHel 1

(giroHel), kapriool 2 (kabriool), cloec 2 (klokt, huuoetsie 2, menioct L ( ])alofroet,

Wal., W4UI), proel 2 (parool), loetse 3, sicmoer 1, tresoer 3.

Misschien hebben wij aan de rijmen te grote bewijskracht toegekend '):

maar de tegenw(jordige uitspraak van sommige woorden stelt de overgang

boven alle twijfel. Enkele woorden zijn Xoordnedcrlands: rioel en vilri<M'l

hoort men in Amsterdam. Bijna alle hierboven genoemde zijn echter oud
,

en komen in Zuidtiederlandse teksten voor. Men zal dan ook eerder denken

aan een Franse dialektiese overgang. Nn kennen verschillende Waalse patois

de overgang van -iolum in -i/id^); of dit een oud verschijnsel is, weet ik

niet. Verder vermeldt Wilmotte uit 1297 o. a. Poul en c/iouse^). De vorm

coufrc. scjiijnt in het Oiidfrans niet aan een bej)aald dialekt te zijn ge-

bonden *). Voor facjod, vgl. p. 1.52.

') Vergelijk Van HEr.XKN, p. 87 <;n Tuurot, De la prononcialion fran(-aisc, I, 240
en vlgg.

') Zeiturhr. f. rout. I'liilol., XXI \\ 27 (<i"iji,l heef/ te Namen o; het is een over-

genomen woord). Voor het Waals in liet algemeen zie de MtHan(jes ivallons, waar op

p. 65 en vlgg. verschillende vormen van (jeolc vermeld worden.
') Ilniania, XVIII, 215.

') fJortF.Knov, s. v. cofyc.
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2. Fr, O wordt ce, cc (ü).

Yóór vereenv. groepen : bnitse 3 bnicl.se 3 1)reuk ! (l)roolie), butse 2 (bootse) , hnt-

sen ;5 , k;ibuislioof(l 3.

ciiffie 1 cutie l , trut 4.

Vóór groepen: kust 'ó.

keurs 2 , scurse 3 scuerse 1 , turke 3 (toorts).

Onzeker is muffe 2 naast mof.

Ik beschouw deze verandering als een aan])assing van de Franse aan de

Nederlandse uits])raak: daar de Fransen ineer vooraan in de mond s])reken,

zijn hun kliidvers palataler. Zie Rom., XXX, 81, en aan het eind der Klank-

leer de algemene ])aragraaf over Palatalisatie.

In anisouioe 3 liaugt de klankverandering samen met de epenthesis van w
(zie later). Dat naast golf „zeeboozem"" een enkele maal (jelf voorkomt, is

hierdoor te verklaren dat naast het Germaanse (jolf een bijvorm <jelf staat.

Over de vormen reid)e \, rebbe 1, rlbhe 2, zie p. 152 en 153.

Vatten wij taus samen wat de bovenstaande onderzoekingen ons over de

behandeling van Fr. a, è en b in het Nederlands hebben geleerd.

Aan het eind van het woord blijft a palataal , terwijl è of onver-

anderd blijft of </ wordt. Deze laatste overgang kan, zoals wij zagen, door

het Nederlaiuls verklaard worden, daar wij geen woorden op è hebben, ter-

wijl men in de zeer jonge woorden invloed der Franse uitspraak zou kunnen

aannemen. Zie verder „Tijdschrift"', XV, 17G.

Vóór 00 rs pro uk e lik enkele medeklinker en vóór vereen-
voudigde groep, in woorden overgenomen nadat in het Frans
de groep was vereenvoudigd, vindt men de open zowel als de ge-

sloten klank. In open syllabe is de gesloten klank door een Nederlaiulse

klaukregel te verklaren; alleen de woorden waarin hij in gesloten lettergreej)

voorkomt, moeten hier dus worden besproken. Wanneer men malaise met

frees ^ sjees, en barrière met scJiorseneer vergelijkt, ligt het voor de hand in de

graad van aanpassing van het vreemde woord aau de Nederlandse uitspraak,

de oorzaak der verschillende behandeling van de klinker te zien; kenmerkend

zijn de eigennamen die hier veranderd zijn, doordat de dragers ervan zich meng-

den onder de inheemse bevolking. De verandering van o tot ó komt voor in

vele woorden waarin de uitspraak van het Latiju of het Grieks of de analogie

haar kan verklaren. Cijfert men die woorden weg, dan vindt men 6 in ge-

sloten lettergreep vooral in oude woorden ') ; in latere alleen vóór r, /. Ook

hier zou men geneigd zijn het verschil tussen bijv. pistool „geldstuk" en

pistole (in de gevangenis) te verklaren door een onderscheid in graad van

adaptatie. Dus zouden bij sterke aanpassing è u in de hier besjn'okeu ])osilie

é, 6 worden. Ik. heb reeds vroeger deze overgang in verband gebraclit met

de lange kwantiteit der Franse vokaleu op het ogenblik der outlening, en

verwijs naar „Romania", XXX, 68. Bij a is het geval enigszins auders

dan bij e en o: daar is de gesloten (palatale) uitspraak de normale, en ver-

') De woorden met ö vóór z (s) zijn te vroeg overgenomen dan dat men er de ver-

andering van (i tot o' in verband zou mogen brengen met dezelfde wijziging die in het

Nieuwfrans heeft plaats gehad.
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klariiijr eisen juist de woonk-ti ilio bij ons open nitspraak hebben gekretjen.
Xu hebben fut

, fregat in het Frans een a- zij bevestigen ilus het verband
dat wij vermoedden tnsseu kwantiteit in het Frans en timbre in het Hollands
Alleen de woorden op -oir en voüc , die in het Frans een lange a hebben,
zouden dan bij ons met een palatale a moeten zijn uitgesproken; deze tegen-
strijdigheid kan aldus worden opgeheven, dat ,ra uit Juder oi in het Frans
vroeger met een korte a zal zijn uitgesproken, en dat deze uitspraak bijons
si.oren heeft nagelaten. Misschien ook mag men invloed van de vooraf-
gaande w aannemen ').

Vó»ir vereenvoudigde groep van medeklinkers. Vóór /* heb-
ben de oude woorden een gesloten klinker, zeker omdat /* oorsproukelik als
eén klankverbinding werd uitgesproken, en dus de syllabe die voorafging
open het. \óór /is de verhouding dezelfde, en eveneens de verklaring"^
hier inoet men evenwel rekening houden met de Frans-dialektiese overgang
van / 111 /, waardoor, in de aan het dialekt ontleende woorden, de klinker
door enkele konsonant werd gevolgd. Vóór medeklinker, gevolgd door ge-
vokahzeerde Lat. y, kwam de klinker natuurlik in open syllabe te staan ''en
werd dus gesloten; alleen / schijnt dat te hebben kunnen beletten: grejjie,

,

Ci^Jfie (vergelijk beneden).

Vóór oorsproukelik dubbele konsonant vinden wij het volgende: « wordt
a, behalve in enkele woorden; v.>ór ss , rr en vooral // is d niet zeldzaam;
e blijft ;-, behalve vóór //, en vóór ** en rr in de eigennamen Freese en '/e

Geer; b blijft u behalve vóór // (e'e'n voorbeeld van 6 vóór //).

De dubbele medeklinkers zijn in het Frans ontdubbeld in een periode die
aan het Oudfrans voorafgaat, met uitzondering van rr en 1^). Dat Er. ./ dus
in de meeste gevallen tot a is geworden kan niet in verband worden ge-
bracht met het feit dat hij vóór een dubbele medeklinker staat Wel ra'ï.g

men aannemen dat de üudfranse klinker vóór de groep van konsonanten
oorspronkehk kort is geweest. Dat hij soms palataal blijft, is natuurlik te
verklaren door getrouwere navolging der Franse uitspraak. Over de verande-
ring van b in ó vóór tt zie men „Romauia'\ XXX, 7.1 Ter beoordeling
der verandering van è in é vóór // bedenke meu dat, op óón woord na, het
alleen in het suffix -ellnm is dat zij plaats grijpt, zodat voorde latere woor-
den analogie kan medegewerkt hebben. Maar van de andere is het zeker
dat v(jór die groep è in / veranderde; samenhang met de vereenvoudiging
van de groep is natuurlik niet mogelik, daar dan juist de zeer oude è zou-
den hebben. Ik heb in „Tijdschrift", XV, betoogd dat in de Noordfranse
dialekten een verlenging van è vóór II niet onaannemelik is ''); het belang
van de vorm fel is toen aangetoond.

Vóór groepen van medeklinkers. Dat vóór muta cum liquida
de klinkers behandeld zijn als in openstaande lettergrepen, is natuurlik; bij
ons wordt tussen die beide een 9 gesproken. De uitzonderingen zijn Ijulajfr",
talMe, geroffel, waarin wij de invloed van ƒ herkennen die wij hier boven
vt^rmoedden in cogie enz., en binocle, monocle, die zich niet aangepast hebben.
Cufer zou men in verband kunnen brengen met Üfr. coufre; wij vermelden

^ Zie over de uitspraak „ór voor Fr. o//-, Tanl en Lefleien, 1897, \,. 13.').

^ F.\i;i.i)K, Ueber (Jemiiiation itn Allfranzösisrhen (in Zeilsdtr.
f. roin. Phil., IV 542)

FliANCK (Ab-x., LXXVII) meent .lat liet feit dat minislrerl in de vcrbo.ren'.as^us
een dehnnnjrs -e heeft, het voorkomen van een Nomin. nnnisirel iiewiist. IJeze konklu?i.
IS niet noodzakelik.

Vcriiand. Küm. Akad. v. Wet/ii8ch. Afd. Lctterk. N. K. Dl. VII. 10
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dit woord daarom tevens in de paragraaf van w. Wat de behandeling vóór
andere groepen aangaat, zo zouden wij, in verband met hetgeen naar

aanleiding der vorige ])aragrafen is gezegd, open klinkers verwachten. .\ii

vinden wij in oude woorden é , 6 vóór si en r -\- kons., in nieuwe woor-

den e o. In liet eerste geval hebben wij waarschijnlik te doen met Oudfrans-

dialektiese vormen waarin vóór si de klinker verlengd is; ook in het tweede

geval is dat waarschijnlik , alhoewel wij in de verandering van l- in é en

van o in ó vóór r -|- kous. ook een Middelnederlands verschijnsel zonden

kunnen zien (Van Helten
, p. 13). Wat a betreft, konstateren wij over-

eenstemming met de behandeling van è , o, nl. vóór sf en r 4- kous. geslo-

ten uitspraak in de oudere, open uits2)raak in de jongere woorden, vóór

oudere groepen open uitspraak. Alleen /as/' en >;;a^<s7<? zijn daarmede in strijd :

men zon '''^fanst en *)iiasle verwachten : hoe deze uitzonderingen te verklaren

zijn, weet ik niet. Sprak men masel uit?

Het komt mij echter voor dat verband tussen de timbreverandering in het

Middelnederlands en de lange kwantiteit in het Prans niet te ontkennen is.

Zie verder, aan het eind der Klankleer, de algemene paragraaf over het

„Oorspronkelike Dialekf'.

2. /en u.

e.

De Franse gesloten e komt voort uit 1) Lat. e aan het eind van een woord,

vóór 3 in o'eleerde woorden; in oude woorden ook vóór intervok. Lat. / die

later wegvalt (vgl. <^; 2) Lat. vrije ë in volkswoorden (Ofr. ie), wanneer zij

overgenomen zijn na de tijd waarin de Franse tweeklank tot ije is geworden

en wanneer er geen medeklinker na wordt gesproken (vgl. <^); '6) Lat. vrije a;

hoe de uitspraak van die e uit Lat. a in de oudste periode van het Frans

is geweest, weet men niet; tegenwoordig is hij gesloten nis er geen mede-

klinker achter wordt gesproken; anders t'. Voor de oudere woorden is het

dus niet mogelik een scheiding te maken tnssen é en è.

Aan. Fr. é beantwoordt bij ons in de Middeleeuwen c oiei,

later allee n c.

I. é uit Lat. e.

1. Aan het eind van het woord.

Met é: faksiuiilc 4, café 4, kanapec 4, komitee 4, pousse-cafc 4,

psyche 4 , sous-pied 4.

2. Vóór 9 en intervokaliese t.

Met é: diarree 4, idee 2, orcliidee 4; sekreet 1 (vgl. de paragraiif van ei).

Met ei: galei 1, conreiden 1, malveseie 2, Moreie 1, palei 2, Pompeie 1,

scherlei %.

Zie over deze vormen „Uouiania", XXX, 91.
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II. V uit Lat. a.

Ik i)laal.s afzoiulrrlik de irrote i^roi'piMi van woorden ilif niet hetzelfde

siiflix zijn gevornul.

Met «'

:

(lejeiuiee 4, tlinee t, cachenezl, laisser-allcr l, pis-uller •!
, i)our-

])arler 4 , soupce 4.

liarlieleer 1, ("liantecleer 1, niiuueer 4, Moni|teerkerk (to Tieiden).

(,)azekrr is de uitspraak van frere 1, connnero :.' . eonipere ."> , docdi tlo analoi^ic

van nianteer en monipeer maakt waai-seliijnlik dal zij een é liadden. Vergelijk kon-

frere, p. \'l\.

a ri um (vgl. p. l:> t).

Met c: atelier I, foyer 4, cahier ! , cavalier \, kostiunier 4, metier 4,

pompier 4. premier 4, presse-papier 4.

a tem.

Met c: deitc 4, Icse-majesu' 4, massivetc 4, iiouveautc 4.

Met ei: admiraliteit 4, aktiviteit 4, ameniteit 4, ancii'uniteil J , antiki-

teit 4, autoriteit 4, banaliteit 4, brutaliteit 4, eiteit 1, excen-

triciteit 4, elasticiteit 4, elektriciteit 4, fcrmeteit 4, ferteit 1,

festiviteit 4 , formaliteit 4, futiliteit 4, generaliteit 4 , identiteit 4,

individualiteit 4, inferioriteit 4 , intimiteit 4, capaciteit 4, komp-

tabiiiteit t , kordialiteit 4 , kwaliteit 3, kwantiteit 4, nationaliteit 4,

nervositeit 4, neutraliteit 4, nonaktiviteit 1, objektiviteit 4,

originaliteit 4, pei-sonaliteit 4, planteit 1, plasticiteit 1, ponti-

citeit 4, ])osterioriteit 4, prioriteit 4, projjerteit I-, rariteit 4,

sentimentaliteit 4, soevereiniteit 4, solidariteit 4, sommiteit 4,

specialiteit 4 , superioriteit 4 , suzereiniteit 4, trivialiteit 1 , virtuo-

siteit 4, vitaliteit 4, enz.

Met c en ei: conformitc conformiteit (beide bij. Xic. v. Keigersb.)

a tnm.

Met é: abonnee 4, abrégc 4, as.socic 4, attachc 4, debouclu; 4, detilé 4,

ecarté 4, exposc 4, glacé 4, habitué 4, instantanee 4, carré 4,

kliclié 4, koepee 4, collé 4, communi(|ué !• , kongé 3, logee 4

,

négligé 4, jmjué 4, protégé 4, réfugié I-, resumé 4, tracee 4.

Met ei: amandeleit ~, Tiimoreit 2, fosseit 1, grei 1, clareit l, cureit 2,

moreit 2, jjreit 1, 1'renionstreit 1, prioreit I, violeit i.

Mei é en ei: taneet 2 t^meit 2.

Unzeker is de uitspraak van gret 'ó , claret o.

ata.

Met é: cliaussee 4, diktee I, fricassee I, malinee 4, pensee .'5, i)r()sti-

tuee 4 ,
puree 4 , soiree 4.

Met ei: abreie 1, cichorei ó, e.speie 1, i'inucie 2, fuseie 3, gelei 2,

hakkenei 2, kemcneie 1, conlreie 1, koreie .'5, kureie 'ó, livrei]2,

mellcie 1, naveide 2, plavei 2, plond)eie 1. pommeie 3, j)rei 2,

privcie 1, samleie 2, soveie 2, tecsteie 2, vallei 1, viseie 2.

Met é en ei: allee 3 aleie 2, armee 4 armeic 2, cli!ind)ree I cambreie ' 3

,

entree 3 inlreie 3 , fee 4 , feie 1
,

jorneede 3 jorneie 3

,

korvee 4 karwei 2, pastede 1 pastele 2.

a lem (Vgl. p. 129).

Met é- iidditioneel l, accidenteel I, aktueel l, artificieel i, exceptioneel 4,

essentieel I-, evetituecl 4, formeel !•
,
gradueel I, immoreel 4,

inaugureel 4, individueel I, industrieel 4, intellektuecl I,

konditioneel 4, konfessioneel I, konlidentieel l, konstitutioneel !•,

kontinucel I, konvenlioneel \, korrektioneel !• , maleriecl 4,

mini>terieel I, minstreel 2, otlieieel I. okka^iomil I, parlioel l

lU»
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pekunieel 4 ,
perpetueel 4 ,

personeel 3 ,
professioneel 4 ,

])ro-

portioneel 4 ,
punktueel 4 , rationeel 4 , reëel 3 , royeel 2

,

sakramenteel 4 , sexueel 4 , sensueel 4 , solemneel ! , spiritueel 4

,

tekstueel 4 , traditioneel 4 , universeel 4 , enz.

Opm. Kaneel (kanaal) heeft het suff. -cllum. (Vgl. p. 136)

Met ei: hosteil 3.

Met é en ei: cateel 2 cateile 1.

Onzeker is de uitspraak van criminel 3 , provisionel 3 , catel 2 , tel 2.

are.

Men zie Hoofdstuk IV. Naast -eren wordt een enkele mnal -eiren

(lamenteiren 2) aangetroffen,

a t o r.

Men zie Hoofdstuk IV. Onder de woorden die in het Mnl. op

-eerre uitgaan, zijn enkele zeker Frans, zoals flattere 1. Naast e

een enkele maal ei (procureirre 1 naast procurere 1).

Wij hebben in ai een Noordfranse dialektiese overgang van Fr. é te zien.

Ik heb elders uitvoerig over dit verschijnsel gehandeld, en de koudities

waarin liet ten onzent voorkomt vergeleken met hetgeen de vroegere en

tegenwoordige dialekteu van Noord-Frankrijk ons leren („Tijdschrift'''', XV,

208; „Romania", XXX, Ü2).

De groepering volgens suffixen was nodig om te verklaren dat er zoveel

laatovergenoinen woorden zijn met d; de analogie heeft ruim sjjel gehad. Dat

eel nooit eil is geworden in nieuwe woorden kan in verband staan met het

geringe aantal woorden op alem dat in de Middeleeuwen is overgenomen,

en misschien ook voor een deel worden toegeschreven aan de invloed der

woorden op eel, e Hum. Het is waar dat ook op atein weinig woorden

voorkomen in de Middeleeuwen; doch naast dit sufhx stond a turn, waarmede

veel oude woorden zijn gevormd.

Biezondere Veranderingen.

1. Fr. é wordt a.

Vóór r : te babbaert 2 , vernoiaert I .

Misschien hoort hierbij consentaren 3.

Dit is eeu Middelnederlands taalverschijnsel (Van Helten, p. 19).

E. Er. é wordt ie.

Vóór r : friere 1 , Compier (eigennaam).

•

Deze beide vormen zijn Hollands; friere staat bij Stoke, Coinpier is een

naam die in Holland voorkomt. Ook in het Engels is de vokaal van Fr.

frere vroeg gediftongeerd , i\\vs, J'riar (Behre.m.s, p. 88). Over iereu \\. eren

,

ierre u. eerre, zie Hoofdstuk IV.

Voor de verdere biezondere veranderingen zie men de paragrafen van ai

en ei en „Essai", p. 53.
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O.

Wij iiioeU'ii oiiilersclu'idi'ii tii<scu de üiulcn; Franse gesloten d (Lat. o li

in vrijt' positie) en de jongiMV. De eerste /al worden beliandeld in de para-

graat" van rt' (*?«); hier komen alleen Ier sprake jonge woorden, waarin Vv.u

voorkomt nit l) Lat. o in geleerde woorden; 2) onder o, na, eau.

|)e 1' r. (/ blijft ó in het Xederlanils.

1. Aan het eind van het woord.

bereeau 1, l)iiro 1, Ijoii-iiiot t, kado I, knliko t, depo !• , e;iii de colo^iie 1,

entrepot 4, frikan<lcau t, jal)ot 1, mal ?i propos t, niveau I, pa Ietot 4,

plateau t, plumcau \, prevot t, tableau 4, triko 4, trumeau \.

2. Vóór inedeklink(!r.

debauohe 4, ijrandioos 4, luiusse t, table-d'liotc (vf>;l. j). 1 t2).

Onzeker is de Franse uitspraak oj) het oii;cnblik der ontlcuini;- van: abrikoos !•

,

alkoof 4 eu matroos 4. l)e Nederlandse uitspraak van maraud 3 is onzeker.

.'3. w, (C.

Schrijfwijze. Daar Mnl. oc zowel ó als u kan betekenen, heb ik, in woorden die

niet meer bestjian, deze schrijfwijze niet als bewijs voor de uitspraak doen ü:elden.

De Franse ié en a' komen voort uit twee verschillende Latijnse klanken

en hebben, naarmate zij de ene of de andere Latijnse klank vertegenwoor-

digden, een verschillemle ontwikkeling.^^gang gehad. Ik zal dus een scheiding

nniken. Daarentegen maak ik geen splitsing tussen de open en de gesloten

klinker, daar het verschil tussen deze beide, nl. ojien vó(U' nu^d(;klinker,

gesloten aan het eind van het woord , eerst uit late tijd dagtekent.

L (P uit Lat. ö (au) in vrije positie.

De Lat. ö is in het oudste Frans of ó of misschien on: de verandering

in fp. heeft plaats gehad na de 11* eeuw.

Aan deze l'r. " beantwoordt bij ons e, ir of it.

1. Aan het eind van het woord.

Met ir: keu I.

*2. Vóór enkele medeklinker.

Ik zal bit-ronder iifzonderlik noemen de woorden gevormd met torem
en osu m.

Mei ó: rooien 1
,
priore 1.

Met («: chanteuse 4, cau.seuse !• , niilrailleuse l, tailleiise 4, deus li,

•^cus 3; anlciir t, dcfaveur t, douceurs 4, doulcur !•, crrucr 2,
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lionueurs 1-, inferieur |., interieur 4, calcur l, cnndeur l, clinueur t,

contra-teneur 'ó
, majeur 4, mineur 4, odeur 4, primeur 4, rau-

keur 3 , rigeur 2 , superieur 4 , teneur 2 , valeur 2 , vigeur ij

;

fauteuil 4.

Met () en a- : llore 3 fleur 4, freminoor 2 fremineur 2, humoor 1 luimeur 1,

caloor 2 kleur 2, laboor 1 labeur 8, licoor 3 likeur 4,

ore 1 heur 3 (lh\ lieure), savoor 1 saveur 2, sinioor 3

sinjeur 4; gole 2 geule 1.

Met u: spinjoel 3.

Met <) en u: amors 1 amoers 1, majoor 4 maioer 1 (: roer, Aiolfr. , 10 7),

remoor 2 rumoer 2.

Met (ü en u: Blancefluer 2 Blancetloer 1 (: voer, FL, lUl).

Onzeker is de uitsjn-aak van erroer 2, raneoer 2, tenoer 2, valoer 1, triboel 3.

In (Ie vorm amors heb ik, niettegenstaande de schrijfwijze met enkele o, een ó

gelezen , omdat een vorm met o geheel op zich Zelf zou staan.

10 rem. (Vgl. ,,Essai", p. 81 en 145).

Met ()

:

floctoor 2, montoor 2, predicatoor 2 '), procuratoor 2, provisoor 2,

rectoor 2, teljoor 2.

Met »' : administrateur l<, adviseur 4, accoucheur 4, akteur 4, assassineur 3,

bretteur 4, chautleur 4, chicaneur 4, defendeur 4, dekorateur 4,

diffamateur 4, direkteur 4, distillateur 4, eclaireur4, expediteur 4,

fondateur 4 , friseur 4 ,
goeverueur 2 ,

graveur 4 , ingenieur 4

,

jongleur 4, cajoleur 4, coadjuteur 3, coiffeur [< , kolporteur 4,

commentateur 4, kondukteur 4, conjurateur 4, contraventeur 4,

kontroleur 4 , conspirateur 4, maelfacteur 3, menistreur 3, mon-

teur 4, operateur 4, orateur 3, ])ikeur t, })restidigitateur 4,

prokureur 2 , rapporteur 3 . rechercheur 4 , redaktenr 4 , regis-

seur 4, régulateur 4, sabreur 4, sappeur 4, soutlleur 4, tailleur 4,

taksateur 4, tiraljeur 4, veritikateur 4, voltigeur 4, enz.

Met I) en (v .- ambassadoor 2 ambassaduer 2 , auctoor 1 auteur 4 , collatoor 2

collateur 4, kommendoor 2 kommandeur 3, confessoor 1

confessuer 2 ,
pastoor 2 pasteur 2 , vavasor 1 vausseur 2

(vavasseur 3), ex;cutoor 2 exekuteur 3, testamentooi' 2 testa-

menten r 3.

Onzeker is de uitspraak in testamentoer 2.

osum (vgl. ,,Essai", p. 83).

Met ()

:

ditlamoos 2, fumoos 2, melancolioos 2, vianoos 1, viscoos 2.

Met (V: aceteus 4, actueus 4, ambitieus 4, amoreus 3, animeus 4, auda-

cieus 4, avantageus 4, avaricieus 4, belliipieux 4-, ceremonieus 4,

daugereus 3, defectueus 4, delicieus 1, desireux 4, devotieus 4,

doleus 1, doloreus 4, fabuleus 4, fameus 4, figurens 2, frau-

duleus 4 , furieus 4 ,
grannleus 4 , harmonieus 4 , hazardeus 3 ,

hideus 4 , imperieus 4 , impetueus 4 , ingenieus 4 ,
judicieus 4

,

calamiteus 4, calumnieus 4, cainicieus. 4, canteleux 4, kons-

cientieus 3, kontagieus 4, contentieus 4, contumelieus 4,

kopieus 4, corageus 3, couteus 4, luxueus 4, lumineus 4,

malicieus 4, matineus 4, minutieus 4, mirakuleus 4, mysterieus 4,

nerveus 4, nombreux 1-, odieus 4, oflicieus 4, omineus 4,

onereus 4 , orghclieus 2 ,
pcrilleus 1 ,

pernicieus 4 ,
])ieus 4

,

poreus J
,
presumptuCus 3, jn-etentieus 4, rigoureus 2, rioteus 3,

ruïneus 4 , serieus 4 , singereus 1 , schandaleus 4 , skabreus 4

,

') In overeenstemming met het op p. 23 gezegde, lieschouw ik laitr alleen niet als

voldoende bewijs van Franse (niet Latijnse) afkomst. Wèl daarentegen /oor, daar hier

geen analogiese suflfixverandering is aan te nemen.
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skrofuleus l, TsacHercus 2, tiiberkuleus l-, viüfourcus t?, vicieus I-,

vii'toiicus ;5 , voliipfiipus , onz.

Mei ('. 011 .!•; alVccteoos i aireklucus l, bocliioos i bocheus 1, glurioos 1

j^lorieus 2, jjrarioos 2 j^rncieus 2, i-urioos 2 kurieus l, liixii-

rioos 1 hixurieus 1 , meloilioos 'S melodieus 1 , moustruoos 3

monstrueus I- , juMikeloos 2 pcni'keleus ;> ,
])lanlioos 1 plentieus 2,

pomboos 2 pompoux -I- ,
pivcioos 2 precieus 1

,
prootscli ;)

preus 1, reliijioos 1 relii^ieus 1, scrupuloos 2 skrupuleus 4,

ventose 1 venteuse 2.

Onzeker is ile uitspraak van injurioes 2, victorioes 2.

o. \6óv inuta c. liquida.

Met (e : maneuver 4.

Ik heb „Ivoniaiiia", XXX, S'J, de verscliillciule rellexeii van Kr. on, e/t

in het Nedcrhinds besproken, en meende te mogen vaststeUcn dat hot voor-

komen ten onzent van o in een tijd toen het Centiaalfrans reeds o' had, o])

rekening is te /.ettoii van de Noordfranse diah^kten, waarin deze laatste klank

eerst laat voorkomt, eu waarsehijnlik uit de Franse algemene taal is over-

genomen Ik heb te dezer plaatse weinig toe te voegen aau hetgeen ik vroe-

ger heb gezegd '). Noordfranse woorden o]) 07is vindt men nog bij 1'roissart

(iimouroHs: chevahrous ^
„Dit du Florin"", -'JO-'J). Curioos wordt bij ons lujg in

de 17' eeuw aangetroll'en („AVarenar"', 1:27); dat de vormen met y latinisaties

kunnen zijn, staat te lezen „Essai"', p. Si en s:i.

13 i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Fr. O, ee wordt Ü.

Vóór niedekl. : trule 1, ambassacbire 1, (: ure, l>ral). V, \II, lösö), Blensefluer,

(: aveutuer, Segh., 475; : natuer, ibid., 577), gouverneur

(: (leur: ])artuer, OYl. L., XWVII, 15), colure (: iinturc.

l'raet 2, : pure, v. d. Noot), conimclduer (: avontucr, llihl.,

174, 229; te Leiden lieeft meu nog de Gommend u riepoort)

,

liibure (: tsure, D. Jjucid., 3973), sabure (: naturen, l'raet, 157

\

senaturen (: schriflurc, Lanc, IV, 100G9\ tamburcn ( : uren , Jlo.,

5757, 9179), tcljuur 2, tenuere (: duere, OVl. L. en (ïed.,

]). 174), uur 1, valure (: nature, l'raet, 4107).

Vergelijk de voorbeelden bij (ieurts, 1, ,,Bijdrage tot de Gci^cliiedeuis vau liet

Kijm" (fient 190 P, p. 82.

Opm. Zie over bo(;hus IIi\Ut. IV. Hij Ya.n i>i.i; \Vi.k\k

vindt men enige malen -us: caplius, ca])itius, caver-

nius. Welke uitspraak wordt hierdoor weergegeven?

/ie over deze vcuandering „Komania'", .\ \ .\ , 77. Ik geloof ook nu nog

dat de overgang van Fr. 6 n- tot /' niet betwijfeld kan worden, want de

vorm uur is alleen daardoor te verklaren; hij komt bij ons niet aliei-n \ (hu*

/• voor. Het schijnt mij dat de oorzaak der veraiulering gelegen is in de

meer palatale uitspraak der Franse vokalen. Vergelijk de „Biezondere \ er-

anderingen'* van u- (II), « en van oi , en d(! „.\lgemene Opmerkingen" aan

het eind der Klankleer. Toch kan niet ontkend worden dat ook de overgang

van /' tot <!
^ vooral vóór r , bij ons voorkomt (zie de paragraaf van //).

') Zie ook Wn.MuTTE, in UuUelin de l'Acad. toy. de Bchjiijiie, 1897, p, 254.
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2. Yv. CC wordt Ned. oi.

Vóór medekl.: factoir 2, montoir 2.

dangerois 1 , orgheliois 1 , Sartrois 2.

dois 2.

Onzeker is prois 3 (preuts).

Zie hierover „Romaiiia", XXX, 91. Waarschijiilik is o/' een Oostfranse

dialektiese klank.

Geheel op zich zelf staat de overgang van (/; tot e in fremineer 2.

II. CC uit Lat. ö in vrije positie.

Schrijfwijze. De sclirijfwijze ue kan zowel ü als tv weergeven, dus is onzeker

de uitspraak der niet meer bestaande wooi'den die met deze klank worden ge-

schreven.

De Lat. vrije o is gediftongeerd tot ne , en daarna a- geworden; zo ook

de Lat. ö in ])ositione vóór medekl. -f- y.

Aan deze klank beantwoordt bij ons o, u, tv.

] . Vóór oorspronkelik enkele medeklinker.

Met ó: koor 1.

Met u: campernoel 2 (kami)ernoe]ie).

Met ó en u: prove 1 proeve 1.

Met Oi: fuer 2, reube 1.

Onzeker is de uitspraak van foer 2, moete 2, fuer 2, cuer 2. Mis.schien hoort

bij deze groep fagoel l (vgl. p. l-lo). JJeube ti. robe komt ook in het Oudfrans voor.

2. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Met u: foelie l, kamperfoelie 3.

De uitspraak is onzeker in fuelge 2, orguel 1.

3. Yóór muta cuni liquida.

Met o

:

clover 2 , mobel 1
,
popel 1

.

Met 03 : gepeupel J-, meubel 3.

Onzeker is de uitspraak van cluever 3. Misschien hoort hierbij lore 3 naast leure 3.

Ik heb „Eomauia"", XXX, 82 waarschijnlik trachten te maken dat zowel

o als II te verklaren zijn als een 1'ranse dialektiese uitspraak. Vergelijk aan

het eind van de Klankleer de ])aragraaf over het „Oorspronkelike dialekt".

Zie ook „Essai", p. 108.

B i e z o n d e r e V^ e r a n d e r i n g e n.

Tr. W wordt Ü (ü'').

Vóór enkele medekl. : fu 3 , muite 2.

Onzeker zijn de woorden met ue, die hierboven zijn vermeld.

Opm. Alloi 3, „leen", beantwoordt aan de Ofr. vorm

aloi, die La Cunie opgeeft naast alue, aluef.
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Men lUMg (loze verandering op gelijke lijn stellen niet tlie wtlkc hierboven
,

|). lól, is gekonstatecrd.

In scuereel 2 (Fr. écureitil) mag men suHiwerandering veronderstellen.

Daar (icaerdc) rebbe 1, [waaide) ribbe '1 diehter bij reube staan dan bij robhe,

is hun j)laats liier; hoe zij te verklaren zijn, weet ik niet; door volks-

etvinoloirie misschien.

3. /, /V, II.

i.

Schrijfwijze. Deze klank wordt aldus 2;c.«c]irevcn : 1. iii open svllabe i (y),

:?. in "jesloton syllabo il. ij, :>. vtuir klinker i (y) of ij, I. ei, 5. ie. A^an deze

sfhrijfwijzcii zijn alleen ei en ie doorzichti<>;; i, ij (laarente<;;en kunnen in de Middel-

eeuwen even goed een onveranderde i, als een naar è' veranderde i hebben weer-

iregeven , daar de datum van die veranderinji: niet vjiststaat. Ik heb dan ook de

woorden met i ilie niet meer bestaan afzonderlik ge])laatst, daar Inm uitspraak

niet zeker is. De ortliogratic van Kii,i.\.\N heeft alleen bewijskraclit voor het

llrabants dialekt (virl. „Tijdschrift", XXI, 38).

De Transe / komt voort o. a. uit 1) Lat. i (in geleerde woorden ook Lat. ï);

2) Lat. e gevolgd door y; 3) in jonge woorden uit Ofr. ici.

De Franse / wordt bij ons als /' overgenomen, en verandert
in de oude woorden naar Nederlandse klankwct in open
syllaben in è' (g e s c li r. //) , behoudens uitzonderingen; in g e-

sloten sillaben iïi 1, behoudens ui tzonderiugeu.

1. Aan het eind van het woord.

Met è': craniosijt 3.

Met i: bouilii !• , dementi 1, garui 4, glacis 4, linclii I. pari t
,

pot-

pourri 4 , vis a vis 4.

L)e uits])raak is onzeker van: arabi 1, li 1, cri I (Kil. krije), meri 2.

2. Vóór 9.

Met è' : balije 1, gebenedijd (benedicn 1), kastijden fcastien 1), raalvezij (mal-

vesie 2), partij (partie 1), vermalodijcn (malediin 2).

^[et i: bougie 4, sortie 1, spie 3.

De uitspraak is onzeker van: amie 1, dragie 2, com])lie 2, maiuplevie 2, viel.

ia (Vgl. p. 21).

Met è': bastaardij 2, barbarij I. batterij 4. bottelarij 3 (bottelrie 2). bras-

serrj 3, distillcerderij I, drogcrij I, faktorij 3, gms.serij 2, kas-

telcnij 4, meierij 2, pelterij l, |)0sterij 3 , raltinadcrij I, soldij 3,

specerij 2.

Met i: acrimouie 4, alchimie 3, allctroric t, alio|)athie I. amiibie 4,

anuiestic I-, ampliibologie 4, analogie t, anarchie \, aueuue 4,

anthologie l, anthropologie t, antipathie l , aj)athic I, a])ologie t,

apoplexie 1, apostasie t , archeologie 4 , aristokratie t , artillerie 2

(Kil. artillcrijc), asfvxie t . astrologie t, astronomie l,autogralie K
autoknitic 4, baronnie 4, bil)liogratie t, bigamie \, bigottcrie 4,

bijoutcriei-n 4 , biografie t , chalcogralio !• , chemie I, chicanerie 4,

chiromancie 4, chirurgie 2 (Kil. surgije), chresiomatie t , chro-
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moliÜiooTafic 4. chronologie 4 , demokratie 4 , dynastie 4, diplo-

matie 4, discourtoisic 4-, dvssenterie t, dniperie 4, ekonomie 4,

elegie t, embryologie 4, encyklopedie 4; energie 4, entomolo-

gie 4, epidemie 4, ethnografie 4, etymologie 4, feörie 3,tilan-

thropie 4 , filologie 4 , fysiologie 4 , fysionomie 4 (Kil. visionomije),

fotografie 4, gastronomie 4, gendarmerie 4, genie 4 ,
geografie 4,

geologie 4
,

gynecologie 4
,

gyromantie 4 ,
goniometrie 1 , har-

monie 1 , heliografie 4, hydrografie 4 , Imlrofohie 4, hiërarchie 1,

hypochondrie 4, homeopathie 4, industrie 4, infanterie 3 (Kil.

infanterije) , infirmerie 4 (Kil. fermerije, infermerije) , ironie 4,

jaloezie 1, kakografie 4, kalligrafie 4, kalorie 4, calumnie 4,

kataleptie f , kategorie 4 , causerie 4 , kavallerie 3 , koketterie 4,

kompagnie 1, kosmografie 4, koterie 4, courtoisie 3, lexiko-

gi'afie 4 , lethargie 1 , lingerie 4 , litanie 4 , lithografie 4 , liturgie L,

manie 4, melankolie 1 [Kil. melanckolije) , menagerie t, mine-

ralogie 4, myopie 4, mythologie 4, monarchie 4, monografie f,

monomanie 4, morfologie 4, nekrologie 4, nekromantie 2,

neologie 4, orgie 4, orografie 4, orthodoxie 4, orthografie 4,

orthopedie 4, paleografie 4, paleontologie 4, papeterie I
,
paro-

die l<, pedagogie 4, peripetie 4, pleuresie 2 (Kil. pleurisije),

plutokratie 4, polychromie 4 ,
prairie 4

,
profetie 1 (Kil. profetije),

prosodie 4 ,
pruderie 4 , radiografie 4 , raillerie 4 , rapsodie 4

,

regie 4, reliquien 1, sekretarie 4, symmetrie 4, symjiiithie 4.

stenografie 4, stereotypie 4, strategie 4, talxigie t, tapisserie 2,

tautologie 4, telegrafie 4, terminologie, theorie t, typografie 4,

tyrannie 2 (Kil. tirannije), topografie 4, trigonometrie 4, utopie 4,

xylografic 4 , zoötomie 4 enz.

Met e' en i: fantasie 2 fanlasijo, klerezie 4 klerezij 4 , kopie 1' kopij 3 , melodie 1

melodij 3, poëzie 4 poëzij 4.

Niet meer bestaan: aalmoesenie 2, pottecarie 3 (Kil. apotekerije), banderije

(Kil.), baraterije (Kil.), baterie 1, boverie 2, buggerie 2 (Kil. buggerije), cheva-

lerio 1, draj)erie 2 (,,lakcnfabrikatic"), escurie 2, favelie 1, folie 2, frenesie i,

freurie 2 , fruiterie 2, heraiidie 1, herbergerie 2, herisie 1, ypocrisie 2 (Kil. hipo-

crisije\ joesterie 1, julerie 2, canesie 1 (Kil. kanonesije), canterije (Kil.), capel-

lerie 1 , karpie (Kil.), castelrie 2 (Kil. kasselrijc', comanderie 3, conincstavelerie 3,

constavelie 1 , coslerie?, lekkeriel, librarie 1, maelgerie 2, mahomcrie 1, malade-

rie 2, maladie 1 , manlerie 2 , matrilogiel , meercerie 2, meesterie 1 (Kil. ineeslerijc),

menestraudie 1, moiniiue 3, musaerdie 1, orfeverie 2, ostelrie 1, paneterie 1,

parmentrie 1, pesterie 1, poëterie 1, pomperie 2, jiraierie 1 ,
preterie 1 ,

pulerie 2,

roinaerdie 2, ribaudie 1, vibauderie 2 (Kil. rabaudorije), roraanic 2 (Kil. roomeiiije),

saillie 3, salmodie 2, scigaorie 1 (Kil. sinioorije), selrie 2 (zadelnrie 2), sergan-

trie 2, scolasterie 2, sorcerie 1, sottie 1, stoulernie 1, stavelie 1 (Kil. stafelrije),

tafeletterije 2, taillerie 2, lavernic 2, tegelerie 2, tisserie 2, tresorie 1 (Kil.

tresoorije), truferie 3, truwanterie 2 (Kil. trouwanterijo), valkenrie 2, vicarie 2,

vilonie (^Kil. vileinije).

liet is onzeker of hierbij behoren: duvolie, glollcrnie, cloosteric, maarschalkie

,

maraetterie, proosdij, waarover nieu zie Ilfdst. IV.

3. \ó6v oorsproiikelik enkcde nicdckliuker.

Met è'
: pijp 1.

fijt 3, kwijt 1 , tapijt 1.

jolijf 1 (jolijt).

aksijns (assiscs 1), verbrijzelen (briselen 2), p;drijs (periris 1), ])hi-

dijs (plaidise 2), prijs 1 (,,buit''),

mijl 1.
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Mi'i i: ])oliop 1. storcotiep t, ty)ip I: viot' I.

tilvkiot K juilliiiicict 4, honiet I, ('cMiol)iol I, (Irhicl I, (Iviiiimiol I,

dolomiet 4, faljict \, favorite I, j^aiiihiet I, ifraliet ! , livpo-

kriet l (Kil. liipocrijt). impliciet I-, Jczuii-t 1, kosmopolici !•

,

krcdii't 3, limiet 3, malakiel l, marca.-siot [, Marü;ri(,'t 1.

proseliet 4, reciet t , satelliet 4, slalatiniifl 4. stalaktiet I,

subiet t (Kil. subijt), termiet 4, visite 4.

(Iruule 4, jjuiile 3, invalide 4, li(|ui(le :] , lucide 4. limido 4,

oxyde 4, iiertido I-, piramide ! , solicde I, stupide l.

chic 4, dupliek (Kil duplijck), fabriek (Kil. i'abrijcke), kliek 4,

pic-nic 4, piek 3 (,,\vrok"), piek (wapen) (Kil. pijcke) , repliek

(Kil. replijck), tic 4, Iripliek i^Kil. triplijck).

intriiïue 4, lii:;ue 3.

advies (Kil. advijsV l)rics [, devies 1, l'rics 3 (l)ouutcrni), Irics :>

(slof), klandizie (Kil. kalandijsc), kommies 4 (M. comijs', mar-

kies 3 , manpiisc 4 , mise en scène 4
,

jjrise d'eau I , remise I
,

>urprise 3.

automobiel 1, debiel ! , dillicil 1. doiilc !. liclt I, fossiel !

,

futiel 4, imbeciel 4, immobiol 1. mnbiid I, projektiel 4, re])-

tiel 4, Sisiele 1, subtiel (Kil. subtijl), textiel t.

deplaisir 4, elisier 2, pleizier 3, ])orlier l, salber l, satire 4,

si re 4, souvenir 4.

|)aar i viitir r nooit tot c' is u'cworden , mocht ik als zeker bcsclioiiwcu de uit-

spraak i vt)i)r r, ook in die woorden welke niet luccr l)estaan. Over de werk-

woorden op ieren , l^at. ire, zie Hoofdstuk IV: hcL zijn: assaelgieren 1, fael-

i^ieren l , tinieren 1 , manteniercn 1 , escontieren I , tcscollieren 1.

Met c' en i: appetijt 1 appetiet 3, passedijzcn 3 jjassediezen 4, saucijs 3

saucisse 4.

Met ï en i: profil 4 profiel 4.

De uits])raak i< onzeker in: tripc 3 (Kil. trijp); ibe 1; anacorijt 1, iiarite 1,

habijt 1, herite 1, introïte 1, calijt 1, comité 2 (Kil. kommijt), crisolite 1, sandt 1.

tacit(elijck) 3; illiiinidc (Kil.), penide 3, ronside 1 (Kil. rossijde); alembic '2

(aicmbijt i), fiecken (Kil.) (fijckcn Kil.), mastiek 3 (mastijk 1); briii:ue 4; silHen

(Kil.) (sijllelen Kil.); stive 1; avantprijs 2, lambris 3, matrijs I, pais ], ])anijs 2,

paiitijsen 2, paravijs 1, ])atrijs 1 (,, patriciër"), reprijs ], sijs 2 (Kil. sisc)

,

surplis 3; apertise 2, bise (wind) 2, fdier) 1, entreprinse (Kil.), falise 1, gise 1',

mise 3, vise 2 (Kil. vijse); gile 1, habil (Kil), iuhubil (Kil.V

icus.

.N[et c': praktijk ~'.

Met i: akoustiek I, antiek 4 (Kil. antijck), aromatiek I, artistiek I,

attick I. aiitentiek 4 (Kil. autentijck'), balsemick 4, despotick I.

dial)oliek 1-. doj^matiek 4, exceidriek i, elastiek I-, elcktrick 1.

encvkliek 1^, cneri^iek 4, ethiek 4, fanatiek 4, iantastiek !•

(Kil. fantastijekj , fvsiek 4, (le^matiek 4, fonetiek I, gomelas-

tiek 4, Gotiek 4, heraldiek 1, lieroïck !• . homiletiek I, iden-

tiek I, ironiek t, kanoniek I. karakteristiek 4, katholiek t

iKil. catholijck), klassiek 4, kliniek 4, koliek I (Kil. colijeke',

komiek 4. kosmetiek I, kritiek \, kroniek ~' (Kil. cronijckei,

kubiek t, lakoniek I. lini^uïstiek I- . lyriek ! , nuiconick i,

mafjniliek 4 (Kil. may:nilijck), mekaniek 4, melankoliek i (Kil.

melaiwkolijck) , metalliek 4. metriek I, mimiek I. mystiek 4,

mozwiïek '•'>, nniziek l (Kil. musijcke), numeriek I, numismatiek !•,

optiek I, or;,'auiek !•
,

paciüek 1-, ])nncg>riek 4, paniek 4,

periodiek I, pla-tiek \, polemiek 4, politiek t, |)ortiek I,

pragmatiek I, prolitiek \. publiek 3, republiek (Kil. republijcke;.
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rubriek 2 (Kil. rubrijcke), rumatiek (Kil. reumatijcke), rustiek 4,

syiiouymiek i , schismatiek 3 , scholastiek 1 , specitiek 4 , stati-

stiek 4, taktiek 4, tiranniek 4, uniek 4, enz.

Onzeker is de uitsjn-aak van: angelic 4, apostolic 1, arismetike 2, arseuick 3,

arthritike 1 (Kil. artijcke), dalmatike 1, domestic 4, tisike 1, fontic 2, heretike :',

ydropijc 2, colerijc 2, quadru])lijcke (Kil.), logike 1, retorike 1 (Kil. rctorijckc),

tisicjue 1 , tratijck 2.

i V u s.

Met è': katijf 1.

Met i

:

agressief 4 , aktief 4 (Kil. actijf) , alternatief 4 , apokrief 3

,

decisief 4 , defensief 4 , definitief 3 , excessief 3 , exklusief 4

,

faktitief 4, fakultatief 4, foutief 4, hiëroglief 4, initiatief 4,

instinktief 4, instruktief 4, inventief 4, koöperatief 4, korrok-

tief 4 , kwantitatief 4 , laxatief 4 , lokomotief 4 , massief 3

,

missive 3, motief 2 (Kil. motijf), naïef 4, offensief 4, palliatief f,

]mssief 4 ,
perspektief 3, positief 3, preservatief 3, preventief 3,

retrospektief 4 , vomitief 4 , enz.

Onzeker is de uitspraak van : abstersief 4 , afftictif 4 , attentif 4 , disjiositijf 4

,

incarnatif 3, captijf 4, confortatijf 2, constipatijf 2, maturatijf 2, mollificatijf 2,

mondificatijf 2, ogijf 2, pongetijf 2, portatif 2 (Kil.), prospcctive (Kil),

recreatif (Kil.).

4. Yóór vereenvoudigde groepen vau medeklinkers,

a. Van verschillende medeklinkers.

Vüo'r Fr. ]).

Met i

:

principe 4.

\66r Fr. T.

Met i: apostielje 3, cedielje 4, chenielje 4, famielje (familie 1), flot-

tielje 4, cochenielje 3, quadrielje 4, cockielge (Kil. kockilie),

manille 4, mielge l, morielje 4, pastille 4, spadille 4, va-

nielje 4.

Met ï: paskwil 4, ])ikke(lillen 4.

Onzeker is de uitspraak van araeril 3, caville 2, conlilie 2, peril 2, postille 3.

Vóór Fr. v.

Met è'
: andijvie 4 (Kil. endivie).

Vóór Fr. s, s (Ofr. ts, ts).

Met.è': prijs 1.

Met i: affiche 4, aktrice 4, debitrice 4 , direktrice4, donatrice 4, iuspek-

trice 4, institutrice 4 , caprice 4, complice 3, coulisse 4, logies 2

(Kil. logijs) , novice 4, servies 4, testatrice 4, vice 2.

Met ï: kornis 3.

De uitspraak is onzeker in: addulatrice 4, adjutrice 4, appendijtscap 2, audi-

trice 2 , blasphematrice 4 , britse 2 , cicatrice 4 , doblitse 1 , faitijs 2 , hordijs 1

,

calumniatrice 4, caplijts 2, cocatrijs 1, colijs 2 (colits 2), consolatrice 4, crea-

trice 1', crevitse 1, litse 1, massijts 1 (massief), palisse 2 (iialijtse), plovijts 2,

propice 3, pungrijs 1, recolissie 1, tabijt 1, tortijts 2> trankijs 2.
"17" '' •' V
Voor z, z.

Met i: chemise 4, prestige 4, valies 4.

Vóór andere 1^'ranse klanken.

Met è': konfijt 2, profijt 2, respijt 1, spijt 1.

De uitspraak is onzeker in- delijt 1, elijt 1, frijt 3, interdijt 1 , calijt 1, pulpijt 2

(Kil. pulpit), rcilit 3, subdijt 2.
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1). \ au (lul)l)clf iiicdi'klinkür.

\ <)ór SS.

Mi't 1: bisse 1, voniis -J.

Met i en T: pies 1 pis •_'.

Vó.'.r 11.

Met i: mille 1, viuuleville I.

Met ï: alVodille k

."). \ (m'h- groepen \aii medeklinkers.

a. Van nuita <;. liquida.

Met è ' : cijfer :}.

Met i: coudiseipel 4. e([iiilil)er 1, kali])er k

i bil cm: koiuestibles 4, inkoiupatibcl !• , coinbiistiljel I , |)eiiil)el 4.

arbiter o.

De uitspraak is onzeker in: idele 1, ile 1, compatibel 4, constrin<>:ibel -l,

onijckel :5 , paisivel l, passivel 2, vivre 2.

b. \ an andere klanken.

p, k en medeklinker.

Met t: {^ips ;i ; auiit 'J amicte 2, distrikt '.i , elikser !•.

s en medeklinker.

-Met i

:

artiest 2 , modieste h , triest L
Met ï: reifister 2.

J''r. iste: alchimist 3 , atheïst 4, chemist 1, egoïst t , ekonomist 4,

harpist 4 , imperialist 4, journalist 4 , kopist 3 , korist 4 , lam-

penist 4, legitimist 4, linguïst 4, machinist 4, iiihili.st 4,

okulist4, optimist k Oranjist 4, pesj;imist 4, prokurist 4.
,

j)ro-

tektionist 4, recidivist 4, socialist 4, telegrafist 4, toerist 4, enz.

Fr. isme: anaclironisme 4, atheïsme 4, despotisme 4 , determinisme 4,

egoïsme 4, gallicisme 4 , hvpnotisme 4, jezuïetisme 4, latinisme 4,

liberalisme 4, mechanisme 4, mysticisme 4, monotheïsme 4,

ojjportunisme 4, partikularisme 4, pauperisme 4, pedantisme 4,

jjessimisme 4, polytheïsme 4, protektionisme 4, spiritisme 4,

theïsme 4 , vegetarisme 4 , enz.

Met i en ï: batiest 4 batist 4.

De uitspraak is onzeker in giste 1, croniste 1.

De behandeling van Fr. / in liet Nederlands is vooral belangrijk voor de

kennis van de ontwikkeliugsgescliiedenis van de Nederlandse i; ik heb dat

vroeger aangetooud (,/L'ijdsciu-ift"j XXI, oS vlgg.); bij de Middelnederlandse

woorden die bewijzen dat / reeds vroeg naar r' neigde voeg ik prijstereu 2,

dat waarscjiijnlik hetzelfde als peiHtereii is, ijeplja (dk Voovs, „Mnl. Maria-

Legendeu", II, LXXXVj, Stoki: rijmt, 111, 497 Allijn {Akin) met aiju

(var. Alein : .iein) , en heeft, IX, 007, als variant vau Caleia , (Jalijs; in

„^^oe^illgeIl", 197 komt het rijm ///(?//«: i-'a/vüi^y* voor; vgl. \1\ AUjs: wijii ^).

De veranderingiMi die de Franse / hier ondergaat, zijn Nederlandse klank-

wijzingen ; in gesloten syllaben wordt hij /, in open wordt hij in vroeg over-

genomen woorden r' (Mi blijft in „geleerde"" en in laai overgenomen woorden

Tijdschrift, l. c, Taal en l.filrroi , 1S',)7, jt. 102. Zie ook hierondfr \). I5H.
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onveranderd. Belangrijk zijn de gevallen die met deze algemene regel in

strijd zijn.

1. Frojll, paskwil zijn zonder twijfel door de sclirijflaal te vei'kinrcn.

Voor pikkedillcn past die verklaring minder goed.

2. Pis en vernis n. pies bevestigen hetgeen wij oj) p. 1 15 opmerkten

,

omtrent de a , nl. dat bij ons vóór ss de klinker op twee wijzen behandeld

kan worden.

8. Mille en vaudeville, affodilh worden nog te veel als vreemde woor-

den gevoeld dan dat men konkluzies nit hun uitspraak zou mogen trekken:

de dubbele behandeling die blijkens die woorden i vóór // ondergaat, komt

anders volkomen overeen met die der andere klinkers (p. 115).

4'. Merkwaardig is dat in drie woorden i vóór si niet tot / wordt; voor

il zullen wij een analoog geval aantretl'en. Dat dit verschijnsel niets te maken

heeft met de timbreverandering van a, i' , b vó()r <s/' (zie p. 1 10), blijkt hieruit

dat de voorbeelden van i, il alle jong zijn, terwijl genoemde klankverande-

ring alleen in vroeg overgenomen woorden plaats grij])t. Hoe de buitenge-

wone behandeling van i, ü dan te verklaren is? Misschien worden die ter-

men nog als Frans gevoeld en is het een toeval dat ?' hier juist vóór */ slaat.

B i e z o n d e r e v e r a n d e r i n g e n.

1. Er. i wordt ei.

Aan liet eind : crei 2 (cri).

Vüur 8: drapereie \<
,
phiselmeie 2, ])ipeide 1, schalmei 2, toverneie 1.

Vóór groepen: ceiser 1, feiferen 2.

pateist 2 (batiest).

Zie over deze woorden „Tijdschrift", XXI, 50. Sommige zouden kunnen

verklaard worden op zich zelf: schalmei door volksetymologic, feiferen als

Duitse vorm, crei uit de zwakke vorm creieren. Evenwel, onmogelik is het

niet dat het schrijfwijzen zijn die weergeven het begin der verandering van

Ned. i, die op è' zal uitlopen. Alleen ceiser, een Westvlaamse vorm, eist

een andere verklaring. Maar welke? Daar in het Waals ie aan het eind van

het woord e.ie kan worden (Grandgagnage, II, XXIX), zou men, altans

voor de woorden waarin / vóór f) staat, een dialektiese oorsprong mogen

aannemen.

2. Fr. i wordt e.

Vóór medekl. en y: kokelie 2 (cockille); Anielis (Ofr. Amile , Sp. H., III ^, 7 5),

brizelie 2 (bresil), .lelis (Ofr. Gilies, Kr. Gilles), coifelie 2

(coutilie), Marcelis (Ofr. Marsilie).

Deze overgang, die ook voorkomt in woorden welke wij uit het Latijn

hebben overgenomen '), berust zonder twijfel op dissimilatie; het feit dat zij

alleen wordt gekonstatccrd daar waar in de volgende syllabe een / staat,

bewijst dat voldoende. Zie voor omenel n. manille^ Hoofdstuk IV.

') Ess((i^ j). G7. Voeg bij de aldaar genoemde voorbeelden nog concclie 2.
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3. Kr. i wordt Ü {ir).

Vóór oiikelc mo.U'kl.: friiitoii l (iViton 1), kwiuisuis ~' (kwasijs l).

Misschien hoort liierbij i-onlois u. oonlijscolvo, waarin oi een schrijfwijze voor u-'

kan zijn (zie de panigraaf van ii).

In het Westvlaams is deze overgang gewoon (zie Dk Ho, \k \ en s. v.

t'rijlen, en .1. W . Millku, in „Feestbundel Malthias De Vries", j). Si vlgg.).

Maar hoe komt de vorm bij ons? In elk geval is het niet een Franse klank-

overi^an»; de door Prof. .Mim.kii aanbevolen verklariiiiï door invloed van

een der voorafgaande konsonanten, lijkt mij zeer aaniienielik. Alleen moil

bij fruiten niet aan werking van r, maar aan invloed van f worden gedacht,

evenals in kwansuis de w labialisatie van // kan veroorzaakt hebben.

t'acaitul 11. cocodril [kru/iudil) komt ook in het \lligd. en Mud. yoor

(„Tijdschrift'", 1\. lr)5); men weet dat dit woord rcetls in de oudheid een

ijrote verscheidenheid van vormen vertoont.

u.

Schrijfwijze. De verandering van ii in ie', (V" blijkt: 1. uit de tegenwoor-

dige uits))raak, 2. uit de orthografie van KiLi.\.\x, die in gesloten lettergreep ü

van (V' (geschr. ui) ondei-sclieidt , bijv. ju\s, confuvs, saluyt, statuyt, tribuyt, naast

excuse, exue, juge, conclusie, parfum, postume, semifuse, substitut, surplus. In

de Middeleeuwen kon de schrijfwijze ui ook ii weergeven , bij Kiltaax blijkens de

bovenstaande voorbeelden is dat onwaarschijnlik. Ongelukkig is echter de uitspraak

van Kiu.v.vx niet altijd de onze; in het Brabants is u;' meer algemeen dan bijons;

bijv. alle woorden met uy die ik daareven heb geciteerd, worden l)ij ons mol ii uit-

gesproken. Vandaar dat voor het Nederlands Kim.\axs schrijfwijze geen bewijskracht

heeft. Ons rest dus als enig kriterium de tegenwoordige uitsj)raak. Trouwens, ook de

..Bloemhof"' schrijft soms ui waar wij ii hel)ben, bijv. recruyt, en ook hier is het

onzeker — maar voor ons van geen belang — of KoKiUiAon daar een aV uitsprak.

i)e Franse ii komt voort uit Lat. u.

L)e Franse ü blijft in het Nederlands onveranderd, behou-
dens de wijzigingen die Ned. /' bij ons ondergaat en waar-

aan de oudere woorden deelnemen, nl. ii , «"', «,' (geschr. ni)

in open syllaben en o' (geschr. u) in gesloten syllaben, be-

houdens uitzonderingen.

1. Aan het eind van het woord.

Met ü: fichu 4, impromptu t, indivicbi t, ju 1, eontenu 4, menu 4,

])arvenu 4, provenu 4, reen t, resi<hi 2, revemi 4, susteuu I.

Met ii en oV: lanterlu \ lanteriui 4.

De uitspraak is onzeker in bienvenu 4.

2. Vóór o.

Met ii : avenue 4, behie l, bienvenuc \, exue 2, maciiuo 1 . niaintenue 3,

revue 4, st;itue 4, tenu t, venihi :j , vue (a) I.

Daar wij vóór o en na ii een w uitspreken, en daar vóór w il onveranderd is

gebleven, heb ik ook van de woorden die niet meer l)e.staan de uitspraak met ii

als zeker beschouwd.
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•i. Voor oorspronkelik enkele medekliuker.

Met uj": kajuit 3, luit 1.

Misschien mag fluit hier gephiatst worden,

pruik 3.

abuis 2 , buis 1 , inkluis 3 , kabuiskool 2 , kamuis L , muizen 3

,

sluis 1 , struis 3.

muil 2.

Met ii

:

dupe 3.

jube 3 ,
jujube 2.

bahuut 3, debuut 4, dispuut t, instituut i
,
parachute i , saluut 1

(Kil. saluvt), scorbuut 4.

prelude 4.

ekskuus 3 , refuus 2 , surplus 3 , talud 4.

baskule 4, formule 4, kapsule4, molekule 4
,
pendule 4, reticule 4.

ridikuul 4 , somnambule 4 , vestibule 4.

duren 1 , kuur 1
,
puerment 2.

ura: abbreviature 3, achemure 1, armure 3, avontuur 1, bles-

suur 4, bordure 2 , brochure 4 , ceintuur 4 , censuur 4, cesuur 4,

dentuur 4, doublure 4 , dressuur 4, faiture 1, faktuur 4, four-

nituur 4, garnituur 4, glazuur 4, gravure 4, joncture 2, kari-

katuur 4 , colature 2 , confiture 3 , conjuncture 4 , coverture 1
,

lanibrosure 3, latsure 1 , lektuur4, magistratuur 4, maculature 3
,

manufakturen 3 , mesaventure 1 , montuur 4 , musure 1 , natuur 1,

ouverture 4 ,
2)arure 1 ,

pasture 2 ,
pointure l

,
portraiture 2

,

portuur 2 ,
jjrelature 2

,
pressure 1

,
proc^edure 4 , rasure 2

,

rompture 2, signature 3, scoftelture 1, solduur 2, temporure 1,

tiuktuur 4, torture 3, tournure 4, enz.

Daar Ned. ü vóór r nooit eb' is geworden, heb ik de uitspraak ii in die positie

als zeker beschouwd, ook in woorden die niet meer bestaan.

Met ii ((V) en oj : tuifsteen 3 tufsteen 3.

De uitspraak is onzeker in: cuscute 4, luten 2, virtuut 1; duc 4 (peer de)duvc 2,

glandule 2, credule 4, cuul 2; arckebuse (Kil. -uijse), baft'uus 1, fuse 3, juijs (Kil.,

vgl. ju, p. 159), cornemuse 2, seruus 3, verjus 1 verdjuis 3.

4, Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

a. Van verschillende medeklinkers.

Vóór Fr. s, s, z (Ofr. ts, ts, dz).

Met iï en («" • ])luche 1 pluis 4 ,
])luizpn 3.

Met ii (("e"') en cc : almuys 3 muts 2.

Onzeker is de uitspraak van embusche 3, juge 1, lambruce 2.

Vóór andere Franse klanken.

Met ii ((u™): ad'uit 3.

b. Van dubbele medeklinker.

Met d;

:

batte 1 ; nul 4

Met ii u'' en Cl! : ju])e ] juype (Kil.) juppe (Kil.), pute l putte (Kil.).

Onzeker is de uitspraak van hui]je 3.

5. Vóór groe])en van medeklinkers.

a. Van muta c. liquida.

Met èe: buggle 2, trufle 1, trufiel 3.

Met (V^ (ü) en (B : bufel ] bullel 1, kazuifel 1 kazuifel 1.
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h. Van aiulore klanken.

k on medeklinker.

Met ü (iV"^: bruusk 1, busto ! , juist ;? , luister 3, robuust 4.

Onzeker is tle nitspnuik van brusc '2, luster 3, rusolic 1.

r en medeklinker.

Met n: luierten 1, puurire '2.

Onzeker is de uitspr.iuk van hurt 1.

1 en medeklinker.

^fet ce : konsult t.

De verschillende vormen waaronder de Franse ü zich in liet Nederlands

voordoet, zijn vooral belangrijk voor de geschiedenis van de- Ned. //,• het feit

dat men, altans bij benadering, kan vaststellen o}) welk tijdstip een vreemd

woord in onze taal is gekomen, maakt dat de overgenomen woorden licht

verspreiden over de chronologie der veranderingen in de taal die ze overneemt.

Ik wil eerst de Franse woorden op zichzelf beschouwen, eu ze daarna in

verband brengen met de Nederlandse. Laten wij de gevalleii nagaan waarin,

tegen de Nederlandse klankwetteu in, een i' {(f') in een oorspronkclik ge-

sloten syllabe en een d' in een open lettergreep staat

:

1. Tiifst^'en , M'aariü men een //, ^e' zou verwacliten is misscliien een

nieuw voorbeeld van de eigenaardigheid van ƒ, om de voorafgaande klinker

open te maken. Ygl. p. 115. 2, Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers

vindt men, evenals overal elders^ twee vormen, nl. zowel ?V' als «?. Het is jammer

dat er maar één woord is waarin Er. ü voor vroegere // staat. 3. A óór

s -\- kons., vooral s -\- t , en vóór r -\- Icons. vinden wij //, cc' (ik laat luxe,

dat als vreemd woord gevoeld wordt, buiten beschouwing). Zo blijft ook i

V()ór s -f- kous. in enkele woorden (p, 158).

Men mag verwachten dat al de Franse M'oorden die hier zijn gekomen

v<)<')rdat Nederl. // tot w' was geworden, aan die verandering hebben deel-

genomen. Dat is dan ook zo, op een enkele uitzondering na. Ik vind in de

lijsten ba/tuut '2
,
jujube 2 (van de Moorden Avaarin il vóór r of m; staat spreek

ik niet, daar in die positie Nederl. ii onveranderd is gebleven). Ik vermoed

dat bahnuf , dat men tans weder gebruikt, een nieuwe ontlening aan de ge-

schreven Franse vorm bahut is; het ontbreekt in de woordelijsten. AVat /?//'?<6i?

betreft, dit moet als een geleerd woord beschouwd worden; naar aanleiding

van de behandeling van i heb ik vroeger op een dergelijke soort woorden

met i opmerkzaam gemaakt ').

Omgekeerd hebben lanierlui en pluis c' , hoewel zij jong zijn; men mag
veronderstellen dat zij ouder zijn dan de teksten doen vermoeden.

Evenals de Franse woorden ons ijeleerd hebben dat de veranderins: van

i in è' veel ouder is dan men vermoedde, evenzo leren zij ons dat de over-

gang van // in «' reeds in de Middeleeuwen moet zijn begonnen. Nederl.

ii is tot Ui' geworden in dezelfde streken waar i is gediftongeerd (Oost-

Maanderen, Braband, Holland). Maar terwijl de Middelnederlandse rijmen

ons voor de ontwikkeling van i kostbare gegevens aan de hand deden, mis-

sen wij dat middel bij ü : inderdaad, veranderd of niet, il kan alleen met
zichzelf rijmen. Wij moeten ons dus trachten te redden met de schrijfwijzen

en met de getuigenissen der grammatici.

•) Tijdschrift, XXI, 51).

Verband. Kon. Akad. v. Wptennch. Afd. r.elterk. N. R. Dl. VII. 11
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Nu zagen wij reeds dat de verschillende wijzen waarop il in de Middel-

eeuwen wordt weergegeven (««, ue, ui) geen konkluzies omtrent de uitspraak

toelaten. Doch een enkele maal vinden wij, in plaats van ü, de gralle oi,

eui: poilier 2 (naast pulier 1), Jloite 2 (naast fuU^ '), foiten 3 JlenUen 2

(naast fluten 2), cotifois (V. C), loit 2 (naast liUe \), loUen 2. Het is

moeielik in deze schrijfwijze iets anders te zien dan een poging om de ver-

anderde uitspraak van ü weer te geven; wij zullen trouwens later, in de para-

graaf van ui, zien dat ui in het Mnl. gebruikt kan zijn om een klank aan te

geven die tussen iV en m' in ligt. Het is opmerkelik dat de verandering van

klank begonnen is vóór t; ook met i was dat het geval. Dat de overgang

eerst laat zijn beslag heeft gekregen, blijkt uit het feit dat woorden die

eerst in de derde periode zijn overgenomen, nog iv! hebben. De inlichtingen

die de spraakkunsten ons geven bevestigen deze opmerkingen. In de

„Twespraeck" (158-li) lezen wij dat de tijj van ouijl veel verschilt van nur^

schuur (p. 38); bovendien, op p. 21, worden als voorbeelden van «fw slechts

woorden gegeven waarin / na de klinker staat. Toch noemt Chh. van Hicülk,

in zijn „Nederdujtsche Spraeckonst" (Leiden, 1G26), p. 5, de uitspraak ^vh',

waarvan hij als voorbeelden aanhaalt hui, sfeuifeu, feuiteu , „de brabantse

uitspraak^' -). Daarentegen wordt ook in het VoorloperJcen (Gouda, 1021)

de uu vóór r van ui/ vóór andere konsonanten gescheiden : een bewijs hoe

voorzichtig men moet zijn met de uitingen der spraakkunstenaars.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Fr. Ü wordt i.

Vóór oorspr. enkele medekl. : natiere (Vrouw. Helm., 745), soldier 3 (n. sol-

duur), Salisbiren (: maniren, Lanc, III, 11141).

Vóór vereenv. groepen : almisse 2 (muts).

Deze overgang is zeer twijfelachtig. Alleen Salisbiren staat in het rijm,

doch bewijst niet veel, daar rijmen van ü met i ook elders voorkomen (bijv.

Lanc, III, 3995 nren: maniren). Vgl. „Romania", XXX, 94.

2. 1'r. Ü wordt ce.

Aan het eind: jeu (n. ju, Fr. jas.)

Hierbij komen in aanmerking rijmen al? de volgende: coverlure : aldure

(Troy. Epis., 6660), avoniMren : gehueren (Sto., V, 591), en misschien

aventueren : voeren (Brab. Y., I, 407), waarover men zie Van Helten,

p. 83, Ook van de rijmen genoemd op p. 151 zouden sommige hierheen

kunnen gebracht worden, daar bijv. Blensefluer : uatuer als a'-rijm en als

M-rijm kan beschouwd worden.

Geen bewijskracht hebben schrijfwijzen als: coeverle^ire 1, createure 1,

') Men viudt soms ook /leute., maar dit is een Ofr. schrijfwijze.

^) Vergelijk Tijdschrift., XXI, 52: „De Twespraeck noemt de uitspraak c' voor i

Brabants. Nu volgt daar wel niet uit dat Spikoiiel die als uitsluitend Brabants

beschouwt, maar toch is i voor hem blijkbaar de juiste uitspraak".
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lavfurc 3, peïeure 2 {parure;). Iniiners iu lavcure, peleiirt^ kan en de üiul-

franst' schrijfwijze eiire {eiire, Lat. atura) zijn, in de beide andere kan c.u

door analourie van al de woorden op atura, waarin naast enri' de schiiji-

wijze uTf wordt aangetrollen, verklaard worden. (Jok in recreul \, recreulereu !•,

kan en een Üudfrause traditionele schrijfwijze zijn.

o. rr. Ü wordt O.

Vóór 3: hitouwc 3 (lutuwe).

V(H>roorspr. enkele nieik'kl. : tof^stecn) 3 (tuf).

ViHÏr vereeiiv. gr.: sporien 3 (spurgie 3).

hansjop t hanssop -4.

Vuur jj^roepen v. medekl. : kazoftel 1 (kazuifel).

horten 1 iioorteu 2.

Misschien zouden ook de rijmen covertnren : horen (Wa,l., 11017) en

iiatore -.dure (Velth., I, 17, 79) bewijzen voor deze overgang kunnen

leveren. ^Vellicht moeten wij hem in verband brengen met de Waalse

eigenaardigheid dat Jjat. ü niet /' wordt maar u blijft („llomania'', X.V1I,

55b n.). Doch het is mogelik dat dezelfde verklaring niet voor alle woorden

moet worden aangenomen, llvrler komt in het üudfrans naast harter voor,

en kan met het bovenvermelde dialektiese verschijnsel in verband worden

gebracht. Kazoffel is een wissel vorm van kazuffel ,
gelijk tof van inf^

sporiëu van spurgie, zodat wij hierin veeleer met een overgang van «,' (niet

van //) in b te doen hebben , die in het oudere Nederlands voorkomt

(FiiANCK, § 77); bovendien kan de o van tof door het Latijn worden ver-

klaard. {Hanis)sjop is zonder twijfel Yv.Jupe; wij hebben het misschien door

het Hoogduits (Joppe) ontleend. In latuuwe kan de bij ons ingevoegde lo

oorzaak der verandering van de ii in o zijn (vergelijk de paragraaf van ieu).

Opm. Voor palloer (palure) zie lloofdst. IV, Surtix-

verandering. Het rijm tlume : roenie (Serv., 1, 854)

bewijst niets voor het Nederlands.

4. i'"r. Ü wordt ei.

Vóór oorspr. enkele medekl. (?): fielten 3 (fluiten).

Zie hierover de paragraaf van tii.

U.

Schrijfwijze. De uitspraak u in Middeleeuwse woorden die niet meer bestaan,

kan niet blijken uit de sclirijfwijze oe, die ook ö kan weergeven, maar wel uil

rijmen en uit de schrijfwijze ou. Bij Kiuaax geeft oc de klank u aan.

L)e Franse ii (geschr. ou) komt voort uit : 1) Lat. o u in positie; 2) in

bepaalde gevallen uit Lat. vrije ö ü; 3) vreemde klanken; 1) o -\- l -\- mede-
klinker.

Fr. H blijft in het Nederlands onveranderd, en wordt in

sommige posities ó , b of "'.

11*
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1. Aau het eind van het woord.

Met u

:

ragout 4 , rendez-vous 4.

2. Vóór oorsproukelik enkele medeklinker.

Met u: bloeze 4, loupe 4, moelje 4, pouf 4, tamboer I, troubadour 4.

3. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers,

a. Van verschillende medeklinkers.

Vóór Fr. T.

Met u: lioelie 3, caboel 3, kornoelje 3, palroelje 4, Foelie 1, rat-

jetoe 4.

Met oe: kul 1.

Bestaan niet meer : andolie 1 ,
garboille 4.

Vóór Fr. s, s (Ofr. ts, ts).

Met u

:

douche 4 , lioetse 2 , hoes 4 , kardoes 4 , koest 4 , koetsen 2

,

moesje 4 , toels 2.

Met oe

:

budye 2 (bolghe).

Met u en ni : gouge 2 guts 4 , koets 1 kuetse 2.

Met u, oe en ó: moetsen 3 mutsen 2 mots 4.

Onzeker is boege 2 (bolghe).

Opm. Schermutsen 2 en schermossen 3 kunnen uit

Ofr. escarmochier (niet escarmoucher) komen.

Vóór andere Franse klanken.

Met n: atoer 2, destour 4, moele 3 (model), retoer 4, toer 4.

Met ó: restoor 2 restoir 2.

Met u of o : bankroet 4 banckerote 3 , roete 4 rote 1 rot 3.

Zie de rijmen: rote: gescote (Sto., Il, 02 1), : noten (Ro., fiS), : Lancelote (Lanc,

IV, 459),: opgestoten (Brab. Y., VII, 16281), enz.

b. Van dubbele medeklinker.

Vóór pp.
Met u

:

groep 4 , soep 4 , troep 4.

Met ó : stop 3.

Met (c en ó: pupj^e 3 pop 1.

Vóór tt.

Met u: redoute 4, sackeboet 3.

Met ó: glot 1.

Met u, (O en ó: goete 3 gutte 1 gote 1.

Vóór ff.

Met Q! en o: blulfen 2 boffen 2.

Vóór SS, rr.

Met o

:

ros 3 , tros 3 ; tor 1

.

Vóór 11.

Met u: foele 3.

Met oc: pul 1.

Met ó: cibolle 2 (siepel), sollen 2.

Met u en oc : poele 2 puUe 3.

4. Vóór groepen van medeklinkers,

a. Van muta c. liquida.

Met u: foeteren 4, koeveren 3, soepel 4, troebel 3.

Onzeker is goeffre 1. .
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Mot (r: l)U'rs:ere 1.

Met o: ilobbeleii l, mof 2, mollel 2.

Met u en o: cofer 'J cotifor "2 (Vü;!. p. Il-), coupel 1 koppel I, pantoefcl 3

pantoffel 2, poeiler I poder 1, vercoeveren 1 vcrcovcrcn 1.

^Tet (v en o: ihibbcl 2 dobbel 1, suftlen o softlen 3.

Met u, ie en o: boekei 3 buckel 2 bokel l (bokkel).

b. Vtiu andere klanken.

s en medek linker.

Met u: koeskoes 4, onst I.

Met o

:

kost 1

.

Met u en o : joeste 1 (: \voe?te, Lanc, 111, 1170'J) joste 1.

Met a» en o : custen 2 kosten 1 , kuster 2 koster 2 , lusch 2 los(;li 1 , mus 1

mos 1 , mussel 1 mossel 1

.

Onzeker is koest 2 (kost).

r en medeklinker.

Met u: boert 1, baskoert 2, diskoers 3, floers 2, g-ourle 2, jaloers 1,

koers 2, konkoers 4, koert 3, eourses 4, lambourdc 2, libre

])arcours 4, recours 3, remboers 4, toerte 3, venlouse 2.

Met u en (v. bocnle 2 buerde 1.

Met u en ó: faloerde 1 (: boerde, Sp., 1-, 48, 11); Ivijmb., 27) faloirde 2,

kauwoerde 2 cauworde 1.

Met o en a*: borse 1 beurs 1, torsen 1 tursen 2, tortel 1 turtel 2.

Met u, ce en o: sacours 2 succurs 1 secors 1, turbel 2 torbel 1 (vgl. p. 161).

Onzeker is kors 2.

1 eu medeklinker.

Met ce: culte 1, culter 2 (vgl. kouter, p. 177).

Met o: bolge 2 (vgl. boege, p. 164).

Met o en te : pols 2 puls 1 , solfer 2 sulfer 1

.

De verandering van « iu o lieeft alleen ])laa(s vóór een al of niet ver-

eenvoudigde groep van medeklinkers ; niets belet ons dus er een gevolg iu

te zien van de verkorting die bij ons klinkers in de gesloten syllabe onder-

gaan en die maakt dat de vokaal opener wordt. Het schijnt trouwens dat de

Germaanse o hoger ligt dan de Franse: Germ. 7no-s is in het Prans tnousse

geworden.

De verandering iu ir kan een latinisatie zijn ') , doch alleen in die woorden

die in het Latijn ü hebbeu. Men kan haar echter beter in verband brengen

met de overgang van o in (v. die wij elders hebben aangetoond (p. 14-4); dan

zou dus de a; een oorspronkelike o onderstelleu, en daardoor het aantal voor-

beelden van o zeer worden uitgebreid.

Zoals men weet , wordt in het Oudfrans de u vaak o geschreven {cost n.

comi). Oninogelik is het daarom niet dat in de voorafgaande voorbeelden

van u enige berusten op grafiese navolging van het Oudfrans.

^^ at betreft de wisseling tussen o en 6, ('e en «, deze moet in verband

worden gebracht met de klanken waarvóór zij staan; zó is V(H)r r A^ kons.

de "' soms verlengd, in overeenstemming met wat tvij vroeger zagen; zo is

vóór labiale konsonant h, vóór dentale en j)alatale 6 te vinden, hetgeen wij

in verband mogen brengen met het vroeger opgemerkte omtrent /". Maar
bij al deze woorden moet men rekening houden met het gebrekkig onder-

scheid dat de Middeleeuwse orthograiic maakt tussen ojjcu en gesloten klanken.

') Exsai, p. 112.
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Biez oudere Veranderingen.

1. Fr. U wordt ü.

Vóór oorspr. enkele medekl. : tambuur 1.

Onzeker zijn habberguil 3 (abergoel) , kabuis (Album Kern, p. 12()), trubel 2

(dat misschien voor turbel staat.)

Het is moeielik in deze overgang iets anders te zien dan een dier palata-

lisaties die aan het eijide van het Hoofdstuk der Klankleer zullen worden
samengesteld.

2. Fr. U wordt a.

Vóór r en medekl.: oauwarde 1.

Onzeker zijn calcte 2 (culte) en mal 4- (model).

Tweeklanken.

Daar in het tegenwoordige Frans de oude diftongen of zijn gemonofton-

geerd of geworden zijn tot half klinker -f- klinker kunnen wij in deze para-

graaf alleen oude woorden verwachten.

ai.

Schrijfwijze. Bewgzend voor de klank zijn de schrijfwijzen a, aei , ei en e;

daarentegen kan ai zowel a -[- i voorstellen, als een Franse schrijfwijze voor ei of

è zijn.

De Franse diftong ai, niet vóór nasaal ^ is ontstaan uit Lat. a, gevolgd

door een palataal.

In het Nederlands komt Fr. ai voor als aai, a, ei, /en è.

Men vindt de voorbeelden van <' in de paragraaf van è.

1. Aan het eind van het woord en vóór 9,

Met aai: -baai 3 (golf), gaai 1 (vogel), mispaeien 2, mortepaeye 3,

paaien 1 ,
paye 1

,
])apegaai 1 , saai , 2 , taeye 3.

Met ei: -bei 2, gleie 2 (: verbeyen, Brab. Y., VI, 9935), lakei 3,

leie 2 (dier).

Met aai en ei: essaai 2 asseie 3, kaai 2 kei 2 (kade), laeie 2 leie 3 („voet-

pad"), laeie 2 leie 2 (,,melodie").

Onzeker zijn : bai 2 , -baie 2 , dilai 2 ,
gai 2 (adjektief)

,
glaie 2 , lackai 3

,

plaie 2, rai 1 , vrai 1.

Opm. Zie over ka het Hoofdstuk der Epenthesis.

Het rijm Diiwa (Fr. Douai) : versta (Rein, H,
264!5) veroorlooft niet te konk kuieren tot het

bestaan van a voor ai in de ,,auslaut". Over

redetrekker 2, reeschaaf 4, zie ]). 134.
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2. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Van verschillende medeklinkers.

Met aai: haeiteu 3.

Mot a: extract 2; faa? 1, t'nisc ". (^frces'l; allare 1, apoticaar 1, base-

laar '2
. dromedaer 1 , ha])schaar { , hare 1 , iiivcntare 3

,

lapidaer 1, iiacaro 1, omilaer 3, paar 1, repaer 1.

Met ei: feit 1, forfait 1, freit 2, ])leit 2 (schij)), pleit 1 (rcclitsterm)

,

retreit 3 ; eise 1 , baleis 3 . forncise 1 , freise 2
,

f^leis 3

,

Orbeis 2 (Brab. Y., VII, 9 UI), paleis 2 („verhemclte"),

Parweys (Woer., 19S), feil 4 („doek"), feil 3 („fout").

Met aai en ei: Claeys 2 Cleis 3.

Met a en ei: awaet 1 aweit 2, contcrfaten 1 conterfeiteu I; Calaes 1 (Veltli.,

IV, t3, G5) Caleis 1 (Sto., IX, 5f)7), jjaesl peis 2, ])alaes 1

paleis I, wanibaes 2 warabeis 1.

Onzeker is de uitsjjraak van: aise 1, balais 2, fait 1, frait 2, glaive 2, mesaise 2,

nacaire 2, pais 1, palais 1, plait 2, wambais 2. Misschien hoort iu deze groep

laesse 2 (leise 1).

3. Vóór groepen van medeklinkers.

Met ei

:

pleisteren 2.

Met a en ei: plaaster 2 pleister 2.

Onzeker is plaister 2.

Zie over de ontwikkeling van Fr. ai „Eomauia", XXX, 95 en „Taal en

Letteren'" 1897, p. i37. Er is daar aangetoond dat het langere voortbestaan

van ai aan het eind van het woord in overeenstemming is met de ontwik-

keling van de Transe klank. De vormen waarin ai vóór een medeklinker tot

ai, a is geworden, zijn natuurlik oud. llaiien 3, hapschaar l en iuveu/are S

zijn de enige niet-Middelnederlandse. Het laatste zal wel onder invloed van

het Latijn staan ; hapschaar kan een door volksetymologie gewijzigde vorm

zijn, en /la^ifeu is misschien ouder dan de teksten doen vermoeden.

Op p. 131 en 135 hebben wij de woorden vermeld waarin aan Yv. aiXn]

ons t' beantwoordt. Er zijn daaronder verscheidene van oude datum. JIct is

dan ook niet onwaarschijnlik dat in die woorden de c niet uit een gcmono-

ftongeerde Franse ai is te verklaren, maar een Nederlandse wisselvorni yan

ei is; immers in al de vermelde woorden staat ai vóór r, en nu is het een

Middelnederlands verschijnsel dat vóór r ei tot t' wordt (Van Heltkn, p. 9(1).

Ook m fjorelle 1 (p. 135) mag men misschien een Nederlandse verandering van

ei in e aannemen. T'it de datum der verschillende woorden met è blijkt dat

de monoftongering in de overgenomen woorden eerst in onze tweede periode

een voldongen feit is; maar in het algemeen is het mogelik dat ook in som-

mige der schijnbaar laat ontleende termen e in het Middelnederlands uit ei

is ontstaan („Taal en Letteren", 1897, p. 136.)

B i e z o n d e r e \ e r a n d e r i ii ic e n.

1. Er. ai > il (?).

|M»la<« 1, pauva* 2 (pavais), phister 2, \vaiid)as 2.

Dit zijn mis.schien niet anders dan schrijfwijzen voor n. Indien de etymo-
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logie van plasdnnk bekender was (de vorm plaisdcmk, bij Kiliaan, kan

etyuiologies zijn), zouden wij in de hedendaagse uitspraak het bewijs hebben /

dat die overgang foneties zou kunnen zijn. („Taal en Letteren'', 1897, p. Ip5). / O
I

'

2. Fr. ai > ee'.

Voor vereenv. gr.: fomoise 2 fornuis, wambois 2 wambuis.

In deze woorden geeft oi zonder twijfel de n;' weer („Taal en Letteren"",

p. 136 en vgl. hierna de paragraaf van ui). Men kan hierbij voegen de volgende

die in het Frans /hebben: fermentuit, lacidt (misschien alleuf). Een af-

doende verklaring van deze overgang weet ik niet te geven; in Oost-Vlaan-

deren worden ui en ei beide als ai uitgesproken (De Bo, p. 1040); daardoor

kon aldaar tussen de beide klanken geen verschil worden gehoord : hiermede

is echter het voorkomen van «' in andere streken niet verklaard. Misschien

zou men het verschijnsel in verband mogen brengen met de verandering

van è in ie. Ik kom daarop straks terug.

Papegoi voor papegaai zal wel een Nederlandse (oostelike) dialektiese vorm
'

zijn : het Middeluederduits kent die ook. Wamhies weet ik niet te verklaren.

01.

Schrijfwijze. De schrijfwijze oi in het Nederlands is dubbelzinnig; zij kan

Nederl. ooi aangeven, doch ook als traditionele Franse orthografie zijn behouden

hoewel bij ons geen i meer gehoord werd.

De Franse diftong oi komt uit 1) Lat. ë ï vrij en gevolgd door y;

2) Lat. ö -[- y, au -)- y? eii dialekties uit ö -]- y („T^omania", XXX, 86).

In het Nederlands wordt Fr. oi o f ö o i' o f (/. V e r g e 1 ij k d e

paragraaf vim a.

] . Aan het eind van het woord en vóór 9.

Met ooi: allooi 2, bonnefooi 4, emplooi 4-, fooi 1, karrooie 3 (Zeel.),

konvooi 3, oktrooi 1, plooi 1, renvooi 3, rooi 1, toernooi 1.

Met ó: Debo (Zeel., Fr. Dubois).

Onzeker zijn: anssoye 3 (antsouwe), avoi 1, desadvoi i, desroi 3, foi -i, joye 1,

joye 3 („edelsteen")', Loy 3 (Fr. Kloi), loi 1 , Monjoie 1 , troi 2.

2. Vóór medekliidcer (al of niet oorspronkelik enkelvoudig).

Met ooi: turkoois 3, voois 2.

Met o': anóot 1, belfroot 1, Benoot 1 (: groet, Ro., S76'.J), exploot 3,

conroot 1 conroet I (:doet, Lanc, II, 3SS23, : verboot, Erab.

Y., V, 3181).

ambroos 1, Artoes 1 (:loos, Sto., IV, 875), Aveloos 1, fram-

boos t, Fransoos 1, conterpoos 2, nose 1, pongoost l, poos 1,

vandoose 3, vendose 2, vianoos 1.

Autsore 1 (Fr. Auxerre, Ofr. Au(;oire), devoor 2, fore 1, ivoor 1,

Lore 2 (Loirej, moor ^, oor 1.
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oir: acc'cssoor { . almore 2 (almarie), aloor 2, dccliiiatoor 3,

(Irt't^oor 1, interlocutoor 3. kantoor 2, kctsoorc 3, klapoor 2,

komfoor '2 , compulsoritn I , lavoor 1 , oratore 1
,

paloor 1

,

l)ersoor 2 , putoor 3 , reservoor 3 , servoor 3 , sizoor 2 , terri-

toor 1.

])ool t (poil\ toole 2.

Onzeker zijn: boscot 2, l)alefroit 1 (belfroot), palefroit 3; aucerois 2, Avalois 1,

Fninsois 1 , harpois 2 , caniuois -i , contrepois 3 , cortois 1 , uoisc 1 , oeri'rois 2

,

pavois 2, sanisinois 1, tournois 2, troisc (adj. gevormd vau Troyes) , vois 2;

deelinatoir t, inventoir 3, compulsoir 1, coiifessoir !• , consolatoir 1, contoir !•,

covertoir 1 , lavoir 1 , oir 1 ,
poil i , sautoir 2.

3. Vüór groepen van medeklinkers.

Met ó: klooster 1, croos 2.

Met o ; büsse 1 (bus).

Evenals in ai is, in de „auslaut", de i van oi bij ons gebleven; merk-

waardig is vooral emplooi, dat eerst laat voorkomt. Misschien is de vorm

Monfjouwen (Fr. Mo?i//o/^) een bewijs dat de i daar is afgevallen; inderdaad

zou *Montjoe bij ons Munfjowe , Monfjouwe kunnen geworden zijn. A'^óor

medeklinker is / geregeld weggevallen; turkoois en voois zijn zonder twijfel

bockewoorden. Zie verder „liomania", XXX, 90.

B i e z o n d e r e \C r a n d e r i n g e n.

1. Pr. oi wordt U.

V()()r luedekl.: kamoes I.

Onzeker zijn : palefroct 1 ; Bloes 1 ; dragioer 2 , covertoer 1 , sautoer 2 , sclirif-

toer 2; toele 2; cloester 1.

Is misschien kamoes uit een Zuidfrans dialekt overgenomen? De i^ems komt

vooral in de Pyreneeën voor. Misschien is de uitspraak op rekening van de

vroegere schrijfwijze camoes (= camoos) te stellen.

2. Fr. oi wordt ffi'.

Vóór medekl.: liarpuis 4, kamuis 4, orduis 2 (ordeis).

3. Fr. oi wordt eè.

Vóór groepen: Autsurre 1 (A-Uxerre); bus 1.

Deze beide overgangen zijn door palatalisatie van de klinker te verklaren.

Zie de Algemene Opmerkingen aan het eind van de Klankleer.

4-. Fr. oi wordt ei.

Vóór groepen : ordeis 2
,

jjatteis 3 (patois).

Van pat/eig geeft het Mid. Wk. slechts één voorbeeld. Vergelijk de para-

graaf van ui.
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In ivare is Pr. oi tot a geworden; een verklaring kan ik niet geven. Or-

frout (n. oerfroïs) is zonder twijfel een wisselvorm van "^orfrool.

UI.

Schrijfwijze. De schrijfwijze ui kan vóór een medeklinker direkte navolging

van de Franse orthografie zijn en heeft dus geen bewijskracht voor de uitspraak.

De Franse tweeklank ni komt voort uit Lat. ö -j- y of ïï H~ J-

Fr. %i wordt bij ons ü {ui', a"-'); in jonge woorden, overge-

nomen toen i u het Frans 7ii tot 'wi was geworden (en die w
ij

hier behandelen^ hoewel z ij e i g e n 1 i k onder i h o r e n), hebben
ook w ij wi.

1. Aan het eind van het woord en voor 9.

Met oe'

:

glui 2 ,
pui 1 , ruie 3 , truye 3.

Met wi

:

appui 4 , etui -1.

Met ivi en ü : parapluie 4 paraplu 4.

2. Yódr medeklinker.

Met ü

:

deduut 1 , fute 3 , conduut 1

.

Met oe^: buis 2, fruit 2 freit 1.

Met wi: conduite 4, suite 4.

Met &" en ivi: beschuit 2, biscuit 4.

Onzeker zijn: circuit 4, saufconduit 2, anguisse 1.

In de oude woorden is dus vóór een medeklinker Fr. ?<i tot /7 geworden^ die

later met de Nederlandse ii tot ie', oi"- is veranderd. In verband met hetgeen

de paragrafen van al en oi ons hebben geleerd, zou men mogen veronder-

stellen dat , in de „auslaut", de ui niet over ii heen tot u:' werd , daar immers

in die positie de ï^ranse diftongen bij ons onveranderd blijven; men zou dan

moeten aannemen dat bijv. pui eerst pin is uitgesproken en bij ons die twee-

klank üi tot k' is geworden, onafhankelik van de verandering van il in «'.

Biezondere Yeran deringen.

1. Fr. ui wordt OOi.

Aan het eind: anooi 1, vernooi 1 (: joye, Troy. Epis., 93.5.5); poi 2, gloi 2.

Vóór medekl.: froit 2.

Alleen in de twee eerste woorden is de uitspraak oi zeker ; in de drie andere kan

oi desnoods een schrijfwijze voor uu' zijn (vgl. p. 162). liet is onzeker of

vernooi onder oi of ui moet worden geplaatst. Indien het woord uit een Frans

dialekt komt waarin de ö niet gediftongeerd is, dan is zijn plaats in de para-

graaf van oi. Indien echter, zoals ik vermoed („Ilomania", XXX, 87), ö?' uit

Ofr. dial. oei voor uei is te verklaren, dan hoort het onder «a te worden be-

handeld, daar Fr. ui ook uit de diftong uei kan voortkomen.
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'Z. Fr. ui wordt ei.

Vóór o : i)eie :.' , reie 3 . vernei 1

.

Vóór t : freit 3.

Op p. I(i9 heb ik een paar woorden vernield waarin Fr. ol tot ei is ge-

worden : daartoe kan rernci desnoods ook behoren. Verder vindt men op

p. lt)3 het woord Jleiten, waarin Fr. ii tot ei is geworden. Voor die welke

op ouder uei, oei teruggaan, zou men een akcentuatie néi mogen aannemen,

die tot Nederl. ei geleid zou hebben („Romania", XXX, 87);, evenwel voor

freif in ])laats van friiil gaat die verklaring niet op, daar hier geen oudere

vorm met triftong heeft bestaan. Het komt mij voor dat wij liicr altans

voor de overgang van iv' in è' een fonetiese verklaring moeten zoeken; het

ligt voor de hand er een assimilatie van o- aan /, dus een verdwijnen van

de ronding der lippen in te zien. Dezelfde overgang komt voor in woorden

waarvan de etymologie onzeker is (zie de woordelijst s. v. duif , Iiuik, kuil

,

spui). Het is opmerkelik dat in al deze woorden, op één na, de klinker

vóór t oi f> staat of in de „auslaut". Zie de Algemene Opmerkingen aan het

einde der Klankleer.

£. Fr. ui wordt i.

Aau het eind : i>:li 2.o*

Vóór meilekliuker : ansrwisse 1.o

Deze beide vormen wijzen op een Franse uitspraak uL Zie „Romania'^

XXX, 97,

3. Fr. ui wordt ai.

Aan het eiml : glai (glui), paye (pui).

Mag men hierin Nederlandse dialektiese vormen zien? Zie Molema, „De
Cïroniugsche Volkstaal", s. v. paikoamer.

ei.

De Franse tweeklank ei komt voort uit Lat. vrije ë, doch is reeds zeer

vroeg oi geworden; alleen in westelike dialekten blijft hij ei. Voor dial. ei

uit Lat. a zie de paragraaf van gesloten e.

1. Vóór 9.

lamprei 1.

2. Vóór L

coonreit 1 (conroot), secreit 1.

Tjamjrrei kan een zeemanswoord zijn en uit Xormandië hierheen zijn ge-

komen. Dat coonreit een wisselvorm van "conroit zou zijn (j). l(!ü) mag men
niet aannemen daar de vorm cunroit voor het jMiddelnederlands niet bewezen

is. De enige verklaring is dan dat het woord zeer oud is, en overgenomen
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vóór de tijd waarin Ofr. f^i tot oi werd (vgl. de paragraaf van vóórtonige u

vóór nasaal). Secreit kan een kontaniinatievorni zijn van Ofr. segrei met

sekreet, doch liever zie ik er een Mnl. wisselvorm in van sekreet (vgl. p. 140),

daar er, behalve coureit, geen voorbeeld is van woorden met Lat. vrije e,

die bij ons el (niet oi) hebben.

Biezondere Veranderingen.

1. Fr. ei wordt ai.

Vó()r 8; jornai 4, lavaie 3, valaie 1 (vlaei).

Vóór t: tanait 2.

In deze woorden heeft het Frans é; ik heb echter, op p. 148, hierheen

verwezen omdat het ei, niet é, is die ai is geworden. Het is zonder twijfel

een dialektiese uitspraak. Misschien is haai (in baaivancjer\ naast hul, een ander

voorbeeld hiervan, eyenals lawaai. Zie „Taal en Letteren", XV, 25, 131.

2. Fr. ei wordt ï.

ojiril 4.

ie.

Schrijfwijze. De schrijfwijze ie heeft op zichzelf geeu bewijskracht voor de

uitspraak , daar zij in uit het Frans overgenomen woorden zowel / als ié , ie kan

gelezen worden.

De Franse tweeklank ie komt uit 1) Lat. y + a; 3) Lat. vrije ë; 3) Lat.

a -j- y in het suffix arium.

Fr. ie heeft bij ons het akcent op i of op é. De woorden
overgenomen na de verandering van Fr. ie in y é , i/è vindt

men in de paragrafen van open en gesloten e.

1. Vóór 9.

Met ie: calsiede l (cliaussee), Corbie 1, curie 1, maisniede 1, prisie 2.

2. Vóór oorspronkelik enkele medeklinker.

Met ie: brief 1, grief 1.

fier 1, Pier 3, sier 1. Hierbij de Intin. -uitgang ieren; zie de

Vormleer.

Michiel 1.

Met e : servet 2.

releef 3 relef 3.

Onzeker is de uitspraak van: aliet 2, clergiet 2, maerspint 2, plankiet 2,

serviette 2, traitiet 2; coverkief 1, meskicf 1, relief 1; belechiere 1, pilier 2;

miei 1.
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.'). Vóór vereenvoudigde groept-u van uiedekliukers.

\ ó(ir Kr. 1.

Onzeker is de uitspraak van vielge 1.

V()ür l-'r. r.

Met ie: ier (arium; vijl. p. 13 t): aalmoezenier 3, avonturier 3 , hanilelier l

,

bankier 3 , banier 1 , bankroetier 3 , ])arbier 2 , boekanier !• , botte-

lier 1 , brigadier !• , cipier 3 , doeanier i , eglantier l , linaneier t

,

foerier 2, fuselier t, gondelier l
,

grenadier 4, grillier 3,

grossier '2
,
juwelier 2 , kamenier 1 , kanonnier 1 , kanselier 2

,

karabinier l, kassier t, klavier 2, klovenier 2, koerier t

,

koetsier t , kohier 2 , kwartier 1 , kurassier i , lancier 3 , lau-

rier 3, latier(boom) 3 (litiere), manier 1, manufakturier l , mor-

tier 2, musketier 3, oltieier 1, palfrenier 2, papier 2, partiku-

lier 2, passagier 3, pionier 3 ,
i)lankier3, pluvier 3, poelier 3,

pontonnier 1 ,
populier 1 ,

portier 1 , rapier 2 , rentenier 2

,

rivier 1, scharnier 2, scolier 1, summier l, tempelier 1,

vizier 1 , enz.

Met e : berbeer 2 (barbier) , eglentere 2 (eglantier)
,
gaardenere 2 , irregu-

leer 1, canselere 2, cloostei'ere 1, latimeer 1, provendere 2,

sj)etelere (hospitalier) 2 , scolere 2.

De volgende woorden op -ier bestaan niet meer: aalmoeseniere 1, alowierc 2,

archier 2, arkier 3, armborstier l, audiencier 2 , baetselier (Mnl. Wk.), balengier 2
,

balier (kiju) 2 , balsamier 1 , barbier 2 (deel van de wjipenrusting), barillier 2 , bellier 3,

bernier 1, bombaenlier 2, bovier 1, brachiere 1, broddier 3 , dangier 1, denier I,

destrier 1 , devancier t , dispensier 2 , dissennier 2 , doblier 1 , douagiere 3, drapier 2
,

duwiere 1 , Fevrier 1 , forestier 1 , forettier 2 , fortsier 1 , frontier 3 , fruitier 2
,

gaardenier 2, gemier 2, ghiolier 3, gotlenier 1, gorgiere 2 ,
gotiere 2

,
gouwicre 3,

groselier 2, gruier 3, hakubusier 3, halsbergier 2, hellebardier 2, hennepicr 3,

Ilennewier 1 , hospitalier 1 , hostelier 1 , huissier 3 , irregulier 2 ,
justicier 2

,

cabareltier 2 , calendier 1 , Cambier (eigennaam) , capelier 2 , carnier 3 , karriere

(weg) 2, carrière (steengroeve) 3, castaengier 1, cloosterier 1, corsier 1, collier 2

(kolder), coliere 2, coltier 2, kordelier 3, cordewanier 2, corier 2, cornier 2,

costillier 2 , costumier 1 , crasier 2 , creancier 3 , credencier 3 , crismier 1 , cru-

piere 1 , quissier 2, lardier 2, lavendier 2, Legier 1 (eigennaam), librarier 2, lina-

gier 3, lormier 2, losengier 1, lumiere 1, maisiere 1, marglier 3, raeissenier 1,

menagier 3, mersenier 2, messagier 1, Momplier 2 (Montpellier), obcdicncier 3,

oblier 2, olivier l, oliviere 3, ostagier 3, j'^^isier 2, panetier 1, panchier 2

(pantser), pannentier 1, pautenier 1, pautoniere 2, joeltier 2, penancier 1 ,
peniten-

cier 2 ,
pensier 3 ,

piekenier 3 ,
pitanchier 2 ,

potagier 2 ,
princier 2 ,

prisonier 1

,

j)rovendier 2, jjutier 1, raepier 3 (,,knolleveld"j, rasier 2, rastelier 1, regulier 1

,

rocliiere 2, roketier 2, rosier l, rotier 2 , rustier 2 , savetier 2 , saucier 2 , seculier 1,

serpelgier 2, singulier l, sommelier 2, sommier l, soudier 1 , spaulier 1, sjjccier 2,

t-ifelier 2 , Talifier 2 , tapijtsier 3 , ta vernier 1 , tcestier 2 , torrier 3 , tripiere 1

,

vergier 1, victalier 3, violier 3, vivandier 3, enz.

Vóór Fr. s. z (Ofr. ts. d/.l

Met ie en é: siege 1 seedse 2,

Met ó: pecie 2.

4-. Vóór groepen van medeklinkers,

a. Van mntn cnin li(|uida.

Met ie en e: jeniever I jenever 1.

Met e: fever 2.
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b. Van andere medekliukers.

Met ie : priester 1.

Met ie en e: tiertre 1 fertele 2, tiercé 1 tercie 1,

Zie over de uitspraak van ie in het Nederlands, die op een akcentuatie

op i wijst, „Eomania"", XXX, 85. Dat deze wijze van akcentueren kan

worden toegeschreven aan de Germaanse gewoonte om het akcent naar voren

te brengen, en niet uoodzakelik reeds in het Frans bestond, bHjkt uit vor-

men als ohlier , soudier (zie de paragraaf van niet-initiale voortonige i) , waarin

ook de jongere Fr. ie met Nederl. ie is samengevallen. De woorden op Fr. iee

moeten niet, zoals ik vroeger aannam, in verband worden gebracht met de

Noordfraiise vorm ie; immers dan zou een vorm als maisniede (niet w,aisnide)

onraogelik zijn. Hoe zijn de woorden met e te verklaren? Al neemt men
aan dat zij uit Centraalfrans ie met akcent op e komen , dan is daar-

mede het wegvallen van i nog niet opgehelderd. In de woorden met -ere

voor -ier mag men suffixverandering aannemen (zie later); egleniere berust

misschien op verwarring met tere „boom"; fertele ^ fever , /'erc/i? kunnen lati-

nismen zijn. Blijven: releef 3 relef 3, servet 2, seedze %
^
jenecer 1. Ik

twijfel of ze als Franse dialektiese vormen zijn te beschouwen. In de „Brut

van Munchen", die in het Noorden van Frankrijk moet zijn geschreven,

vind ik, vs. 1663, assegent: deze vorm kan altans met seedze m verband

worden gebracht; niet onmogelik is de palatale konsonant oorzaak van het

verdwijnen van i. Yoor de andere vergelijke men p. 175.

Biezondere Veranderingen.

1\. ie wordt i.

Aan het eind en vóór a : Corbi 1 ; cautside 1.

Vóór enkele medekl.

:

meskif 2 ; vil 1.

Vóór vereenv. groep

:

aluwire 1 , artsir 1 , cloosterir 1 , colire l , Pirs 1

,

putir 1 , restalir 1 , tavenir 2 , vele werkwoorden op

iren in de Lanc.
;
pitse 2 , sighe 2.

Vóór groepen v. medekl. : tirche 1.

Zie „Romania'\ XXX, 98; bovendien „Bulletin de FAcad. roy. de

Bruxelles", 1897, p. £55, en Suchieu, „Aucassin et Nicolete", p. 69. Het

is een Noordfranse eigenaardigheid.

Geïsoleerde veranderingen zijn: calceyeii voor calsie ; misschien is dit een

suftixwijzigiug, al komt ook in de „Brut van Munchen'", 3503, maisneie

in plaats van maisnie voor. — In de „Oorl. Albr.", 251, vindt men papair

voor papier. — Over aar in plaats van ier, zie „Essai", p. 63 n.

leu.

Deze drieklank is in het Frans tot iü
,
yo geworden. Over de oorsprong

zie men Suchier, „Altfranz. Grammatik", § 32.
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Fr. ;V« blijft hij ons y iv of wordt ///, ieiv, 'ie of />'.

Aan het eind van het woord.

Met va': Adieu 4.

Met iii: ju (Zeel. merju), eauiiuwe 2.

Met iew : adieuw i, nieuwele 2.

Met ie; adie 4 , Dies 1.

Met ü: ajuus 4. cainehu 1, nuwele 2, Monju 1.

Onzeker is de uitspraak van Dieus 1, caiuahieu 2.

Het is twijfehichtig of al deze verschillen aan ^let Nederlands moeten

worden toegeschreven. Van nieule komen ook in het Oudfrans de varianten

niulf^ unir', niele voor, naast Moiigieu staat Muugiu, vieux wordt in St. l'ol

tot ri/ü („Rev. pat. gallor."', V, 278). Maar ook het Nederlands zou"sommige

bijvormen kunnen verklaren, ui. die waarin de i geakcentueerd is; immers,

men zou daarmede kunnen vergelijken de akcentuaties ie, óe^ óei
., waarvan

vroeger sprake is geweest. Zie over adieuic het „Ned. Wk.'\ i. v. adieu.

De uitspraak iw wijst op de Franse akcentuering. Dat bij deze betoning

het eerste element wegvalt, waardoor iü tot ü v/ordt, zou kunnen worden

vergeleken met hetzelfde verschijnsel in ee voor ie. Eindelik zou de wijziging

van i<r m iii een palatalisering kunnen zijn, zoals wij er reeds verscheidene

aantoonden, en die aan het einde der Klankleer nog eens ter sprake zullen

komen.

Biezondere Verandering.

ieu wordt o, U. OU.

Vóór medekl. : noele 2 nole 3.

Aan het eind: Monjouwe 1.

liet komt mij voor dat wij hierin veranderingen van />' moeten zien, ver-

oorzaakt door de w die bij ons werd uitgesi)roken na de klinker (zie het

Hoofdstuk der „Epenthesis"). Vergelijk op p. 163 lalouwe., oj) ]). 109 Mon-
jouwe (¥r. Motdjoie) en hieronder haeljou.

lU.

Slechts één woord komt voor dat in deze rubriek behoort en waarin iu

dialekties voor Fr. if staat.

baliu l baljuw 1 biilicu 3.

Voor de verandering van il in '6 is te vergelijken j). 102. Over een

bijvorm haeljou 1 , zie hierboven. Het is niet waarschijnlik dat deze velaire

uitspraak van il in verband moet worden gebracht met de uitspraak iu voor

iü , die Neumann', „Laut- und Flexionslehre", j). 11, aanneemt voor Pikardië.

Zie ook Van Hklten, p. 102.
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au.

Schrijfwijze. Bewijzend voor de vroegere uitspraak zijn de tegenwoordige taal

en de schrijfwijzen ou en aeu. De ortliografie au kan navolging van het Frans zijn.

De Oudfrause tweeklank an komt uit 1) Lat. a gevolgd door gevokaliseerde 1;

2) Lat. e gevolgd door gevokaliseerde 1, nadat Fr. eau o is geworden. Zie

over Lat. au de paragraaf van o, en vergelijk de paragraaf van l.

Ofr. au is in het Neder lands, met oorspronkelike au, tot

rt"' (geschr. ou) geworden. Woorden overgenomen nadat Yr. an
in 6» {6) is V e r a n d e r d j vindt men b ij o.

1. Aan liet eind van het woord.

Met'a'' : flambouw 4, kartouw 2.

Onzeker is de uits^iraak van artichaut 4 , bedauw(er) 1 , fitsau 2 ,
gerfau 3

,

courtauwe 3.

3. Vóór medeklinker.

Met tl" : assaeut 1 , fout 1 , froude 2 , kersoude 2 , kortouL 8 , kous 1

,

pauze 4, ribaut 1 (: souden, Eo. 8089), saus 1, schonden 3.

Onzeker zijn amaus 2 (email), amiraude 2, assaut 1, bertauden 1, bliaut. 1,

dett'ault 2, fraude 3, gauge 3, cause 2, Clerevaus (Sto., II, 409 var.), scafaut 1,

speauter 2.

Omtrent deze woorden merk ik op dat, blijkens het vermelde rijm, de

overgang van «'" in «"' in het Mnl. zeer oud moet zijn, tenzij men zou

willen aannemen dat Fr. au, onafhankelik van de Nederlandse klank aeu,

tot ('J" is geworden. Onmogelik is dit niet; wij zullen in de volgende para-

graaf zien dat zelfs Fr. o7i reeds zeer vroeg «'" is geworden.

Flambouw heeft «"' hoewel het zeer laat is overgenomen, een bewijs dat

Ofr. au eerst laat is geinonoftongeerd, altans in het Noorden van Frankrijk,

hetgeen ook de talrijke woorden met .'V'' (niet o) uit de derde periode bewij-

zen '). Pauze zal wel een schrijftaal-uitspraak hebben.

Bi ez oude re Veranderingen.

1. Fr. au wordt a.

Vóór medekl.: imaes 2 (email), Clervas (Sto., II, 409), lampraes 2.

Zie over deze vormen „llomania", XXX, 108 en 109.

2. Fr. au wordt au (?)

Mirande 1 (amiraude)
,
gierant 2 (heraut).

De vraag is of wij in deze woorden te doen hebben met de verandering

van au in au, of wel van al in au: het eerste is waarschijnlik, daar, zoals

') Men weet dat dit ook in andere Franse dialekten het geval was (NvRor, I, § 241).
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wij zullen zien, ilc vormt-n met niet-gevokaliseerde / weinig talrijk zijn. In

vóórtonige svllabe komt ile overgang vaak voor. doch moet clan anders ver-

klaard worden (zie „Epenthesis"). Hoe zij moet worden opgevat in de beide

bovenstaande, weet ik niet. In gieraiif kan suflixverandering in het spel zijn.

OU.

Schrijfwijze. De schrijfwijze oii is dubbelzinnig, daar zij ook de Oudfranse

uitspraak o" kan weergeven.

De Oudfranse on komt uit 1) ouder ó-\-l, o -\- i ; 2) Lat. a -f- ".

O f r. o u wordt b ij ons «"'

.

1. Aan het eixid van het woord.

Anjouwe 2 (: getrouwe, Brab. Y., YI, 75 1) Aniauwe (Sto. , III, 1237)

caeliau 2, Putouwe 2 Petau 2 Poitau 1.

2. Y'óor medeklinker.

achauten 2, kouter 1, saut 2 (soud), vaute 2.

Onzeker zijn acouten 2 en soud 1.

Daar ia het Pikardies on uit o/tot aw is geworden („Auc. et jS^icol.", p, 67),

zou men voor de tweede groep een dialektiese oorsprong kunnen aannemen.

Evenwel, met het oog op de overeenkomst tussen beide groej)en, mogen wij

altans de woorden die bij ons ook met on geschreven worden als Centraal-

frans, en de verandering in beide groepen als een Nederlands verschijnsel

beschouwen.

S. Klinkers en Tweeklanken TÓ«'>r nasalen.

Zoals men weet, hebben de Franse klinkers vóór nasale medeklinkers vaak

een biezondere ontwikkeling gehad; niet alleen zijn zij in bepaalde ])0sities

genasaliseerd, maar vaak was vooraf hun klank nog veranderd. Tegenwoordig

komen nasale klinkers alleen voor in de ,,auslaut'" en in gesloten syllabe,

vroeger ook in open syllabe.

Een volledige nasalisatie van klinkers, zoals in het Frans, komt in de

overgenomen woorden alleen voor in de mond van personen die het Frans

hebben beoefend. Wanneer het woord Nederlands is geworden, dan is de

Franse na.sale klinker bij ons geworden tot klinker gevolgd door 7i '); men
bedenke daarbij dat, in het Oudfrans, na de nasale vokaal de nasale mede-

klinker nog werd uitges])roken.

Een enkele maal treft men schrijfwijzen aan waardoor getracht is de uit-

sprtuik der nasale vokalen van het Frans weer te geven: strjangl („Ann."',

XXV, 221), miuHi) („L. Mest.", p. 11).

') Ik laat onbesprüken de vraag — die niet van speciaal belang is voor de over-

genomen woorden — of in het Nederlands de klinkers vóór n voor een gedeelte van
hun duur zijn genasaliseerd.

Verband. Kon. Akad. v. Wptoncrh Af<l. Lotterk N. R. Dl. VH. 12
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1. a gevolgd door nasaal.

Geplaatst vóór enkele nasale konsonant gevolgd door 3 , is Lat. a in het

oudste Frans genasaliseerd , doch heeft later de nasale uitspraak verloren.

Vóór nasale konsonant die aan het eind staat of gevolgd wordt door een

andere medeklinker , is Lat. a sedert de oudste Franse teksten genasaliseerd.

Tegelijk met Lat. a wordt hier behandeld Lat. e vóór nasaal en konso-

nant, in woorden overgenomen nadat die e in het Frans d was geworden.

Fr. a wordt p a 1 a t a a 1 of b 1 ij f t v e 1 a i r of a.

1. Vóór oorspronkelik enkele nasaal aan het eind van het woord.

Met pal. a : Adaein (appel) 1 , avtisaen 3 , fasaen 1 (fazant)
,
galbaen 2 , koer-

tisaen ;-5 , labberdaen 3, lagacu 2, Libaen 2, merlaen 3,

Milaan 1, Montalbaan 1, oceaan -i , parmezaan 3, plataan 2,

Eouaan 2 , rottiaan 2 , safraan 1 , soudaen l , soutane 4 , ïerva-

gaen 1 , timpaan 3.

Met vel. a: charlatan 4-, sultan -i.

Met a

:

elan 4.

Onzeker is de uitspraak van: kaban 3, carkau 3, trepan 3, Tervagan 2.

2. Vóór enkele nasaal -\- d.

Met pal. a ; barbacane 1 , bigame 4 , doeane 4 , infaam I , koertisane 3

,

reklame 4, tisane 2, tramontane 4.

Met vel. a

:

macedoine 4.

3. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker,

a. Van verschillende medeklinkers.

Vóór n -|- vod.

Met pal. a

:

Acpiitanie 2 Aquitane 1 , Euranie 1 (Ofr. Moraine) ; Aqui-

taenge 1 , Almaenge 1 , Bertaenge 1 ,
quintaenge 1 , mon-

taegne 1 , Sardaegne 1 (Ofr. Sardagne).

Met vel. a: champagne 4, kampanje (dek) 3.

Met pal. en vel. a : kampanje 4 campaenge 1, kastanje 4 kastaenge 1, kokanje 4

cockaenge 2.

Onzeker is de uitspraak van montanje 1. Vergelijk p. 190 en de paragraaf van n.

Vóór n -|- andere Franse klanken.

Met pal. a : blaam 1.

Met vel. a

:

barlannen 4
,
plan 4.

Met a; mouvement 4, suspens 4 (vgl. p. ]81);

b. Van dubbele nasaal.

Met vel. a: program 4.

Met pal. en vel. a; dame 1 damme 3 madam 4, dame 3 dam 3 (spel), taan 4

tane 3 tanne 3. •

4. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met vel. a : amandel 1 , amarant 3 , ambelen 3 , bacchant 4 , balans 2 , bande 1

,

blank 3, branke 1, branie 3, chamraerande 2, dans 1, dans 2

(„heer"), flank 4, frank 2 (geldstuk), frank 3 (adj.), garant 2,
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üfiiirlaiulo 3, haraiii^e 3. klant r? , kamfer o, kaïiip 1 ,
kaïii^ 2,

carkanl 3, contant ~' (content), laml)lc '2, laiiip 1, lans ~'

,

manche i , manken 3, nampt 2, offerande 1, opiilant 4,

oranje 'i, pedant t, plank 2, provande 2, ning I, reprimande 1,

skatander 4, t;uitc 4, larant 1, warande 3.

Met vel. en pal. a : franje 3 fnienge 3 i,vgl. p. ISl), ealange 3 calaenge 1.

ante m.

Met vel. a: ailjiidant 4, acceptant 4, amusant 4, arrestant 4, arrogant 4,

aspirant 4, avenant 1, bouffante 4, briljant 4, cliarmant 4,

briljant '2
, defaillant 4 , dcgoiitant 4 , delimpuint 1- , dcplaisant 4

,

deposant 4, dilettant 4, dissonant 4, eklatant 4 , exorbitant 4
,

elegant 4, emigrant 4, fabriekant 4, fatigant 4, figurant 4,

flagrant 4, florissant 4, frappant 4, galant 3, goevernante 3,

immigrant 1 , imjjosant 4 , intendant 4 , kangiant 2 , capitu-

lant 3, kollektant 4, kouimandant 4, komuumikant 3, kompa-

rant 4, consideraut 4, konsonant 4, konstant 4, constituant 4,

kontant 4, kontraktant 4, coulaiit 4, covenant 1, luitenant 3,

mendicant 2 , morgaiit 2 , muziekant 4 , navenant 2 , noncha-

lant 4, othciant 3, oktant 4, opposant 4, oubliant 4, passant 4,

pikant 4, plaisant 1, portant 3, poste restante 4, poursiewant 2,

pressant 4, ])rotestant 3, puissant 4, rampant 1, ravissant 4,

remenant 2 , remonstrant 3 , remplacant 4 , res])ondant 3

,

rezultante 4, riant 4, rossinant 4, saillant 4, samblant 1,

sekoudant 4 , sextant 4 , sergeant 1 , serpant 1 , softisant 1

,

studant 2 , suppliant 3 , touchant 4 , transparant 4 , triom-

fant 3 , vakant 4, enz.

Met a

:

a bout portant 4 ,
gerant 4 , en passant 4 ,

penchant 3 , restau-

rant 4 , tableau-vivant 4 , volant 4.

antia (ent ia).

Met vel. a

;

abondantie 4 , acquitanse 1 , alliantie 4 , arrogantie 4 , assu-

rancie 3, bombancie 3, defaillancie 3, delivrance 2, despe-

rancie 3, destourbanche 2, discordantie f, doliancie 3,

tinancie 2 ,
garantie 4 , gouvernanclie 1 , importancie 3

,

instantie 3, kadans 4, kondoleancie 4, konkordancie 2, conti-

nancie 2, creancie 3, kwitantie 4, leverantie 2, monstrancic 2,

negromancie 2 , ordonancie 1 , oubliancie 3 ,
penitancie 1

,

pitancie 1, j)rovanche 2, recreancie 3, remonstrancie 3,

semblancie 3 , siccause 2 , scjuinancie 1 , sustinancie 1

,

vailliantie 4 , vakantie 3 , vcngeancie 3 , enz.

Met S: ambulance 1, avances 4, diligence 4, faïence 4, intendance 4,

nonclialance 4 , nuance 4 , Renaissance 4 , seance 4 , surveil-

lance 4.

Met vel. a en ü : surseancic '6 surseance 4, usancie 3 usance 4.

Onzeker is de uitspraak van: defaillance 4, cmpirance 2, garance 3, conve-

nance 1 , maintenanche 2 , mesusance 2 , souttisance 2.

Zie ook de ]);iragraaf van eu voor de woorden die Lat, e u hebben. Wat de

behandeling van Lat. an aangaat, zo is het duidelik dat de genasaliseerde

u in liet algemeen hij oii.s uls a wordt uitgesj)roken, terwijl de niet-genasa-

liseerde a de palatalc uitspraak houdt, behalve als tv voorafgaat (waarover

men vergelijke p. 145). Do wi-sseling van u en d voor vroeger dubbele na-

saal wijst er op dat in de derde periode in het Frans de nasalisatie in die

positie verdween. Vóór vroegere n-f-yod is de behandeling dezelfde als vóór

orale kousonanten; daaruit blijkt dat in li(;t (Judfraiis de klinker minder

12*
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sterk gcnasaliseei'd was dan vóór nasaal gevolgd door een andere medeklin-

ker [fraeu/e, calaegne schijnen te bewijzen dat voor ons taalgevoel n -\- z

met n mouillé identiek was). Merkwaardig is de behandeling van a vóór

oorspronkelik enkele konsonant aan het eind van het woord; hier heeft het

Trans a, bij ons zouden wij dus Ic verwachten; doch men vindt die klank

alleen in twee woorden die het Germaans akcent hebben gekregen; die welke

in de drie eerste perioden zijn overgenomen, hebben d. Dit verschijnsel wijst

er op dat het timbre van de d in het Frans langer gesloten (palataal) is ge-

bleven dan men meestal aanneemt, en dat bij ons de open uitspraak vóór

nasaal -j- medeklinker in de oudere woorden verklaard moet worden door

Nederlandse klankwetten.

B i e z o n d e r e Verandering.

Fr. am, au worden em, en.

Vóór groep: ember (Kil.), lens 2.

Lens is waarschijnlik een Hoogduitse vorm. Ember dat, voor zover ik

weet, alleen bij Kiliaan voorkomt, kan een „verkeerde" schrijfwijze zijn.

Opm. Een soortgelijke verandering vindt men in ko-

kinje (kokanje). De vorm is te jong dan dat hij door

een Frans (dialekties) cocaigne zou zijn te verklaren,

dat desnoods kokinje zou. kunnen worden (p. 190).

Is kokanje misschien veranderd naar analogie van

Oostinje (Oost-In.lic) ?

Pheysoen voor fazant is het rezultaat van volks-

etymologie : hoen komt inderdaad in de Middel-

eeuwen voor in de zin van ,,fazant".

2. e gevolgd door nasaal.

Schrijfwijze. Om de uitspraak en (niet an) vast te stellen, kan de schrijf-

wijze en niet volstaan, daar deze op navolging van het Frans kan beriisten. Dit is

evenwel lioogst onwaarschijnlik voor de woorden op ment.

I. Lat. e ') in geleerde woorden gevolgd door nasale medeklinker en ^,is

in het Oudfrans genasaliseerd, doch heeft later de nasale uitspraak verloren.

Vóór nasale medeklinker gevolgd door een andere konsonant, is hij in

het Frans a geworden; dat geval hebben wij in de vorige paragraaf behan-

deld. Soms echter blijft hij in de overgenomen woorden en, en dan zijn

de woorden hier geplaatst, daar de raogelikheid niet is uitgesloten dat en

hier een Oudfrause dialektiese uitspraak vertegenwoordigt.

') Het is onnodig een scheiding te maken tussen open en gesloten e, daar deze in

het Frans vóór nasaal zijn samengevallen in geleerde woorden en vóór nasaal -j- mede-

klinker.
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II. Cienasaliseonle e komt boveiulien voort, in joiij^iTi' woordiii , uit Lat. i

Vuur nasaal (Ofr. ht , vgl. p. 1S7), uit a in ianuni (Fr. ieii) en uit ë ï

vóór nasaal en v.

Fr. f II is hij ons i'u gebleven of c ii ,
'"' geworden.

I. Lat. e.

1 . Yóur enkele nasaal -f- ^.

Met é: acytclcea 4, ameeu 4, ebene 1 , feuoineen 1, ol)sceeu 4,o.\ygeeii 4.

Met è: scène i.

•Z. Vóór vereenvoudigde groej) van nasaal en medeklinker.

a. Yan verscbillende medeklinkers.

Met c: du Neem (Fr. du Nesme).

Met è

:

crème 4.

b. Yan dubbele nasaal.

Met è: ben 2, penne 1 („bont"), ])enne 1 („top").

3. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met è: avent 3, cement 1, divident 4, enten 1, malcontent 3, on2;cntl,

pre«ent 2 (adj.), present 1 (subst.), recent 4, rente 1, talent 2,

tenger 3, tent 1; legende 2, prebende 3; nonsens 4; cnkt 3

(inkt), cengel 2 (singel); temperen l.

Met a en è : bande l bende 1 , opulant 4 opulent 4.

Onzeker is de uitspraak van amende 3 , attente 1 , dcfense 4 , faciëndc 3 , fiinte 2,

frcnie (franje, vgl. p. 179), gent 2, gentel 1, cadence 3, calegne 2 (calange 1),

consent 1, content 1 („strijd"), Orliëns 1 ,
provenche2, provende 1 , recomiiense 3,

reveuge 3, suspens 2, tenten 1, vente 2.

en tem (,,Essai", p. 5S)

agent 3 , antecedent 4 , dekadent 4 , descendent 4 , expediënt 4

,

exponent 4, evident 4, impertinent 4 (,,brutaal"), incident 3,

indolent 4 , inkompetent 3 , inkonveniënt 3 , insolvent 3 , kliënt 4
,

koëHiciënt 4, kompetent 3, konkurent 4, kontingcnt 4, korrcs-

pondent 4, rpiotiënt 4, patent 3, patiënt 4, permanent 4, perti-

nent 3
,

precedent 4 ,
president 3 ,

pretendent 4 ,
proponent 4

,

regent 3, regente 3, resident 4 , sol vent 3, urgent 4, enz.

Met a en è: deposant 4 dej)onent 4, deliiupiant 4 dclinipient 4, intendant 4

superintendent 3, serpant 1 serpent I, studant 2 student 2.

Onzeker is de uitspraak van : insufficiënt 4 , insurgent 4 , remanent 2 , sufficiënt 3,

surgent 2 (sergeant),

entia („Essai", p. 73).

advertentie 4, acrpiiescentie 4, apparentie 3, assistencie 3, defe-

rentie 4, dependentie 4, desccndentie 4, exigentic 4, imperti-

nentie 4, indolentie 4, inkompetentie 4, inkonsckwentie 4,

coherentie 4, kompotentie 4, kondesceii<lentie I, konferentie 4,

kontidcntic \, koiikurreiitic f, koasckweiitie 4, koiisisteiific \,

korrcspondcnlic 3, crcdeiicie 2
,

piitiëntie 3 (plant), prefcrcniic I,

jircsencie 2, re.*ideutie 3, repondencie 3, urgentie 4, enz.
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men turn: („Essai", p. 80).

Met è: adjournement 4, adverlisseuioiit o, iulvoyement 3, aisement l,

accablemeiit 4, accomplissemeiit 4, accoutrement 4, ac(|uiesce-

ment 4 , amendement 4, amuzement 4 , apointement 2 , appatis-

seraent 2, appensement 4, arrangement 4, arrement 3, arrente-

ment 3 , arrivement 4 , avancement 3 , bandiment 2 , bannisse-

ment 4 , chantement 1 , dedommagement 4 , demaudement 4

,

deraillement 4 , despointement 2 , detachement 4 , divertissement 4,

ekipement 4 , emolumenten 4 , empeschement 3 , empressement 4,

enervement 4, enterinement 3, etablissement 4, evenement 4,

faillissement 4, finement 2, fondament 1 ^ fornissement 3, gar-

nement 1 ,
garnissement 2 ,

gocvernement 2 , habillement 2

,

harnacliement 4, jugement 1, calament 2, ca2)ement'2, casti-

ment 1 , cognossement 4 , commovement 4 , kompliment 4 , com-

portement 4, conjiirament 1, consentement 4, contentement 3,

cronement 1, lavement 2, lenement 2, logement 3, mandement 2,

muniment 1 , namptissement 2 , ongement 1 ,
paiement 1 ,

pare-

ment 1, parlement 1, passement 3, j^erkament 2, petitionement 4,

jiiment 1, regiment 2, reglement 4, recouvrement 3, releve-

ment 3, retardement 4, sentiment 4, serment 2, signalement 4,

solement 3 , soulagement 4 , tafelment 2 , tansement 2 , trakte-

ment 4 , vaselment 2 , vestement 2 , voegement 2 , enz.

II. Pr. in, ien 1 iem, ei?i, ain.

1. Aan het eind van het woord en voor medekinker.

Met è: bassin 4, bulletin 4 (vgl. p. 1S7), dessin 4, gobelin 4,

timbre 4 ; elektricien 4 , milicien 4 ; dessein 4 , teint 4.

In de platte uitspraak hoort men in plaats van c vaak è'n. Onzeker is de uit-

spraak van timber 1.

2. Voor ^.

Met è: 2Dersienne 4, tantième 4; karantaine 4, migraine 4.

Met é

:

kaseem (Fr. quinziè-me ; dial. te Bergen op Zoom) i).

De Pranse genasaliseerde è klonk bij ons natuurlik (>. Dat, in het Oud-

frans, vóór oorspronkelik enkele medeklinker/ Lat. e was genasaliseerd

,

kunnen wij uit onze woorden niet opmaken. Het interessantste feit dat de

bovenstaande woorden aan het licht brengen, is dat Lat. en vóór mede-

klinker, hoewel in het Frans reeds zeer vroeg tot (~m geworden, toch bij

ons bijna uitsluitend door en wordt weergegeven. In de eerste plaats is dat

hierdoor te verklaren dat in de Noordfranse dialekten Lat. e vóór n niet

tot a, maar tot ?, was geworden (zie //lioniania" XXX, 98). Maar er komt

bij dat de meeste woorden met en in zeer vaak gebruikte suffixen voor-

komen, zodat in de latere woorden en door analogie kan Moorden verklaard.

"En eindelik zal ook de schrijftaal het hare ertoe hebben bijgedragen om en

onveranderd te laten. Niet geheel onmogelik is dat in sommige oude woor-

den nog een, aan de Centraalfranse verandering van en in <l voorafgaande

uitspraak zou zijn overgebleven.

') Mededeling van Dr. J. A. Touns te Amsterdam.
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\\a{ aatitraat de dubbele vormen, zo zijn die voor ein deel te verklaren

doordat de uitijatiir -tv/f is gelatiniseerd (bijv. th-povant), voor een deel door-

dat liet/elf'ile woord aan bet ('entraalfrans en aan lul dialekt is ontleend ').

Cadens komt niisschieu uit bet Italiaans, met of zonder bemiddeling van het

TTooijduit.s.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

I. Fr. 011, em wordt in, ini.

Vóór groep van raedekl. ; Ibiulamint (iiaui^chaald bij Van Hemkn, p. 13),

inten 1, covint 1 (convent), prosint 1 (present),

tinten 1.

fringe 1 (franje), singel 2; inkt 2, paymint 2.

timperen 1.

GoüKFUOY geeft, X, 750'', een voorbeeld van tesfamlut; doch deze vorm

staat geheel alleen. Het is motrelik dat deze Middelnederlandse vormen

op Oudfranse vormen teruggaan waarin Lat. ë tot é was geworden, vóórdat

hij genasaliseerd w\'\s (Nyrop, 1, 216). Deze verklaring past echter niet voor

de eerst in de tweede periode overgenomen woorden; nu hebben wij op p. 1'39

dezelfde overgang aangetroffen in Moorden waarin <- vóór een orale mede-

klinker staat; dit is zonder twijfel een Middelnederlandse klankwijziging.

Vgl. p. 190 en 19L 192.

2. en wordt ein.

Vóijr vereenv. groep: emeide 2 (amende).

Vuór groep

:

Auiieins 1 , Floreius 1 , ürlicins 1

.

brein 3 (bern).

Vergelijk Van Helten, p. 96. Waarschijnlik moeten de woorden waarin

e vóór ns staat, afzonderlik worden behandeld; in emeide hangt de veran-

dering zonder twijfel samen met het wegvallen van n, in brein met de

metathesis. Nu is het kenmerkend dat alle woorden waarin ens tot eins is

geworden, zeer oud zijn; zelfs zou men hier twee Eomaanse Avoorden kunnen

bijvoegen, nl. peinzen en veinzen (p. 24 en 25). Hier mogen wij zeker ver-

onderstellen dat de ei een Ofr. e weergeeft (zie onder 1).

'6. O gevolgd door nasaal.

Schrijfwijze. Ibar oe in de Middeleeuwen zowel ö als u kan weergeven, is

(lic seh rijfwijze in do Mnl. woorden geen bewijs voor de uitspraak u. Voor de

woorden die niet meer bestaan of niet bij Kii,tAA.\ met oe worden geschreven , kan

de uitspraak u alleen bewezen worden door de rijmen. En dit bewijs is niet gcluïcl

') Dit komt ook in Oudfranse dialektiese teksten voor, bijv, scrjant (Auc. et Nicol.,

8, 5) en serjens (ibid., 2, 5).
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afdoend; volgens Franck i) hebben de Mnl. dichters soms u met o doen rijmen.

Omgekeerd is on geen bewijs voor de uitspraak ó (Ho., 10339 religione: doene,

10019 barone : doene; Cass., 183 Pheson : doen). In Mask. leest men, vs. 6,5,

Maskaroen: doen, vs. 323 trone : Maskaroue, vs. 579 Maskaroen: persoen. Ygl.

Maghet v. Gend, 13 trone: visioene, Tro., 7772 troen: Orioen. Men gaat mis-

schien te ver als men uit die rijmen besluit tot de uitspraak trun, persun naast

tron, persón. Evenmin is on in de Middeleeuwen een bewijs voor de uitspraak ón.

Vóór nasaal is de Lat. o in het Oudfrans genasaliseerd in alle posities;

doch terwijl de nasale klinker gebleven is aan het eind van het woord eu

wanneer er een niet-nasale medeklinker volgde op de nasale konsoiiant, is o

later gedenasaliseerd wanneer de nasale medeklinker door een andere nasale

konsonant of door 9 werd gevolgd (Nyrop, T, § 211).

P r. OU -) wordt b ij ons u7i, 7i u , óu of o ^).

1. Yóór een enkele n aan het eind van het woord.

Met u: Alenchoen (: doen, Brab. Y., V, 451=9), Avengon 2 (: doen, l?rab.

Y., V, 4703), Bourboen 2 (: doen, Brab. Y., VI, 299),

Bullioen 2 (: doen, Brab. Y. , Aanh. , 463), Chaloen (: doen,

Velth., IV, 50, 15), Examiroen (: doen. Nat. 151., Prol., 33),

Jeroen, Noyoen 2 (: doen, llijmkr. v. VI., 1, 1335), enz.

Met 6: beton 4.

Metu,óenü: pardoen (: doen, J. Teest, 2264) pardoen (: loon, Velth., III,

11, 40) pardon 3.

Met 5 : bonbon 4.

Andere voorbeelden : amidoen 2 , Ylioen 1 , Laomedoen 1 , Mahoen 2 , Parioen

(Nat. BI., Vn, 945), Simoen 1, Sissoen 1 (Sto., X, 1033), soen 1.

(/v onem.
Met ƒ: abusioen (: doen, Ovl. L. en G., 407), artsoen I (: doen, Tro., 5 144),

bandoen 2 (: doen, D. Lucid., 698), billioen 2 (metaal), billioen 4,

blazoen 2, boezeroen 4, citroen 1, devosioen 1 (: caprone, Ro.,

11187), diamargaritoen 1 (: doen, Nat. BI. , XII, 804), dragoen

(: doen. Nat. BI., II, 1475), fatsoen 2 , felloen 1 (: doen, Ma-

leg., 573), festoen 4, garnizoen 2, garsoen (: doen. Wal., 5407),

glottoen 1 ,
griftioen 1 , harpoen 1 , kampioen 1 , kapoen 1 , ka-

proen 1 , cargesoen 4 , katoen 1 , klaroen 3 ,
quadrillioen 4 , la-

moen 1 , latoen 1, legioen 1, limoen 1, maroene 3, meloen 2, meni-

soen 1 (: doen. Nat. BI., VI 11, 823), millioen 3, mottoen 2,

nacioen 2 (^: doen, Brab. Y. , V, 3205), occasoen 1 (: doen,

Lanc., II, 10396), onioen (: doen. Nat. BI., XII, 799), orisoen

(: doen, Brab. Y., V, 3895), pensioen 2, pepoen 3, pinioen 1

(: groen, Wal., 10453), plantsoen 3, poisoen (: doen , Brab. Y.,

II, 5028), pompoen 3, rantsoen (vrijkoopsom) 1, (,, portie") 4,

rastoen 3 , schampelioen 3 , schorpioen 1 , seizoen 1 , testoen 3

,

torcioen 1 (: doen, Nat. BL, IX, 249), trillioen 4, venisoen 1

(: paviljoen, Wal., 8811), vermiljoen 1, enz.

') Milleln. Grumm.^ § 29.

*) Vergelijk voor dit gedeelte, Fiianck, Alex. Geesten^ p. LXXIX.
'; Het is onnodig open en gesloten o te scheiden; zij zijn in het Frans vóór nasalen

samengevallen.
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Mot ó: Uabvlone (:scone, Wnike, I, 15U). pronu«sione (: scone , AVmke,

11, 550), tabelione (: zone, Couohv , H, 102), triin?lncionc 1

(: scone, Scrv., 11, 1 IT'J).

Met u en u; imviljoen 1 paiiwelgone l (; gewone, Cass. , •-'!)), sermoen 1 ser-

mone 2 (: lone, Jans Teest., 2160, : van Loon, Brab. Y. Aanli.,

»S5). vizioen visione 1 (: scone, Serv. , II, 074).

Met o: balkon 1, ballon 4. bastion 1, bataljon 4, boeljon 4, champignon 4,

chignon 4 , ilukaton 4 , eskadron 4 , feiiilleton !• , tlakon !•

,

galon 4, gazon 4, geridon !•
,

japon !• , kanon 3, kanton 3,

kariljon 4, karton 4, kokon 4, kompanjon 4, kordon 4,

kotiljoii 4, lampion K macon 4, makron i, medaljon 4, ozon 4,

pantalon 4, peloton 4, perron 2, pion 4, pompon 4, salon 4,

sifon 4 , spion 4 , station 4 , wagon 4.

Met u en o; baroeu 1 (: doen, Alex., IX, 560) baron 4, boen 3 bon 4, col-

poen 2 koepon 4, palloen 3 ballon 4, pontoun 2 ponton 4,

postillioen 3 postiljon 4, prisoen (: doen, Tro., 9777) prison 3.

Met ö: brouillon 4, demi-saison 4, diapason 4, facon 4, fourgon 4,

jargon 4, kollation 4, crayon 4, liaison 4, rayon 4.

Andere woorden ') : acotoen 1 , anberioen 1, bartoen 2, bastoen 1, billioen 1 (koper-

geld), bordoen l („stok" en muziekterm\ Borgliengioen (^Sto. , III, 1007), bottoen 1,

Brabantsoen 1 , brackoen 2 , brandoen 1 . Centauroen l , Ciceroen 1 , ciglatoen 1

,

diamaroen 1 , fautsoen 2 , fertoen 1 , Ganeloen 1 ,
gonfanoen 1 ,

govioen 1 , incar-

nacioen 1 , Jhesoen 1 , cassioen 2 , Catoen 1 , oautioen 2 , conjurisoen 1 , ([uacr-

troen 1 , leversoen 1 , lioen 1 , margaritoen 1 , matcfeloen 2 , mentioen 2 , messe-

lioeu 2 (masteluin), pedoen 1, piroen 2 (perron), poinsoen (,,priem") 1, („ton") 2, pon-

gioen 1, poj)ilioen 1, processioen 1, promissioen 1, religioen 1, Salemoen 1, spadoen 1,

stansoen 2, <tjitioen 1, tabilioen 1, traïsoen 1, trensoen 1, tronsoen 1, warisoen 1 ; ayon 2

(ajuinX billion 3, boution 4, dragon 3, fredon 3, garson 3, guardon 3, comparaison 4,

million 3, morion 3, orison 3, parangon 3, pingion 3, poison 3, venison 3, vision 3.

Zie verder Van IIfj/fen, p. 90, eu J, Gkurts, „Bijdrage tot de Geschie-

denis van het Rijm", I, 91.

2. Yóóv enkele nasaal -j- 3.

Met ó: aroom 4, averone 2, cykloon 4, ckonoom 4, fantonie (-, drome,

Sp. H., I', 3, 41), gastronoom 4, hippodroom 1, calcedone 1,

kroon 1, pome 1, telefoon 4, zone 4.

Met o: amazone 4, Rhone, trombone 4.

Met ó en u ; Peroene (: doene, Brab. Y. , V, 4113) Perone (: persone , Brab.,

Y., VII, 4085).

Onzeker is de uitspraak van averoen , fantoen 2 (fantoom)
,
poerae 1 , seroen 2

(cirone); cirone 2; ceroii 3.

3. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker,

a. Van verschillende medeklinkers.

Vóór n -|- .V.

Met ó: betonie 3, bronie 1, calcedonie 1, celidonie 1, commonie 1,

schalonie 3, tronie 2.

Met «); besogne 3, Bourgogne 4.

Met u: Gascoene (: doene, JJrab. V., II, 1115).

Met ó en ó
-. croonge 1 karonje 3.

Onzeker is de uitspraak van: rongnie 3; besoegne 1, Borgoenie 1. Vergelijk

voor Gascoene de paragraaf van n.

*) Ook var. verscheidene «lezer woonlen zou de uitspraak m door de rijmen zijn te bewijzen.



18G DE FKANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

Vóór n gevolgd door andere klanken.

Met ó; rampone 1, Yendome 2 (: gome, Brab. Y. , YII, 4975).

Met ó en 6: some 'ó somma 1.

Met o : plafond 4.

b. Van dubbele nasaal.

Met b: arom 1.ö^

4. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met o; affront 4, aronde 3, bellonc 1, blond 1, bonne 1 (bom), brons 4,

drawonkel 1, faconde 2, fonds 4, fronsse 2, front 2 („bladeren"),

front 4, komkommer 2, kommeren 2, kong-er(aar) 3, lommer 2,

lonce 1, longe („riem") 8, (vlees) 3, longlie 3 (muziekterm)

,

monster 3 , ons 3 , rencontre 3 , renonce 4 , rond 1 , ronde 3

,

ronken 1 , ronse 1 , sekonde 4 , somber 3 , sonde 4 , s])ons 2

,

triomf 3 , tronk 1 , tronken 2.

Met ö : annonce 4.

Er bestaat een verrassende overeenkomst tusschen de behandeling van o en

die van a vóór nasale konsonant. Vóór nasaal -f- medeklinker steeds open

o en yelaire a; vóór nasaal gevolgd door yod , open of gesloten o en pala-

tale of velaire a ; vóór n aan het eind van het woord, in de oude woor-

den, eyenals a palataal werd, verandert o in ó of n; in de nieuwe, even-

als a velair was, zo is ook o open. De verklaring is dat in het Fraiis de

o voor nasaal lang een zeer gesloten, naar n zwemende uitspraak heeft ge-

had (Nykop, I, § 225); bij ons is die klank gesloten gebleven aan het eind

van het woord, daarentegen volgens Nederlandse klankwetten vóór nasaal -[-

medeklinker open geworden, zelfs toen in het Frans nog de gesloten uit-

spraak heerste. Het aarzelen tussen n en ó wordt bégrijpelik als men voor

de Franse klank een tussentrap tussen u en o aanneemt.

Biezondere Verandering.

Fr. on wordt ün , «u , (én

Vóór enkele nasaal : ajuin 1 , arduin 2 , bandnun 2
,
gambuyn 3 , capuin 1

,

capruun 1 , kruin l , lemuen 2 , masteluin 3 , matuen 2

(mottoen), occasuun 2, paelgiune 1 (paviljoen), poutuen 2,

prisume 2 ,
pume 1 ,

pusuun 1 , randuinen 8.

Voor nasaal -|- yod: beteunie 4.

Vóór groep : bellunc I
,
gum 3 , runce Ij trunken 3 , triumf 4 (,,Essai",

p. 112).

Van deze laatste woorden kunnen ffiim, en trtumf latinismen zijn; de

andere niet. Wij hebben hier te doen met een palatalisatic zoals wij er reeds ver-

scheidene malen hebben gekonstateerd en waarover men zie „Romania", XXX,
76 (vgl. ook het eind der Klankleer). Weliswaar komt in een Pikardiese

tekst het rijm une: corone voor („Miserere", '34,9), docli dit staat alleen en

wij mogen er geen konkluzies uit trekken.
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Til froff is tle m ouverklaiinl ; misschien staat ile verandering van o in «

in verband mot het wegvallen van de nasaal in (riumf. Vt;rgelijk cwcldf
^

]). l^o. Dialekties is troenk (Zeel.). Mi'lanzf 3 zal wel in verband met het

Italiaans staan. CmmaUeny Ofr. gatnaVwn {camcU'jii) , komt slechts eenmaal voor.

l'. i gevolgd door nasaal.

Schrijfwijze. Zie voor de schrijfwijze do paragraaf van i.

Aan Fr. / -f- nasaal beantwoordt bij ons è'n, l >t , c ii of ïu.

Vergelijk p. 18-2.

1. Yóór oorspronkelik enkele nasaal.

Met c': chagrijn 4, lijn 1, mijn 1; rijm 1.

Met i: herline \, kien 4, contramine 3, mine 1, pagien 3, anoniem 4

homoniem 4 , intiem 4 , crieme 2 , legitiem 2 , maxime 3 (noot),

miniem 4, minimc 3 (noot), pseudoniem 4, regime 4, syno-

niem 4, unaniem 4.

Onzeker is de uitspraak van : hatine 1 , line 2 (schip)
,
propijne 3 , traïne 1.

i n u m.

Met è': alexandrijn 1, ambrozijn 4 , begijn 1 , Benediktiju 4, hobijn 4, bom-

bazijn 3, bruwijne 3, cherubijn 4, dolfijn 1, dozijn 1, festijn 4,

flerecijn 1 , florijn 2 , fluwijn 2
,
gordijn 2, gridelijn 4, harlekijn 4,

hennijn 2, Jacobijn 1, jasmijn 3, Jupiju 4, kalamijn 3, kara-

bijn 4 (,,geweer"), karmijn 4, karmozijn 3, komijn 1, konijn 1,

kozijn 2, Cosijn 1 (koosijn 3), kristallijn 2, libertijn 4, magazijn 3,

mandarijn 4, maraskijn 4, marokijn 4, Martijn 1, paladijn 4,

patijn 2, Pipijn 1, rabbijn 4, ratijn 4, ravelijn 4, ravijn 4,

robijn 1, rosmarijn 4, sardijn 3, satijn 3, segrijn 4, tambou-

rijn 3, termijn 1, terpentijn 2, tierlantijn 4, velijn 4, venijn 1, enz.

Met i: albumine 4, aniline t , badine 4, balsemien 4, blondine 4, bot-

tine 4 ,
garancine 4 ,

gelatine (Kil. galetijn)
,
glycerine 4 ,

glu-

tine 4, guillotine 4, cafeïne 4, kaoline 4, caseïne 4, kinine 4,

krinoline 4, klandestien 4, crappaudine l (-ienel), machine 4,

margarine 4, marine 4, mattine 1 mattienel, mocseline4, mor-

fine 4, nikotine 4, nitroglycerine 4, paraffine 4, pelerine 4,

pepsine 4, praline 4, ruïne 3, sangwien 1, santonine4, .serpen-

tine 4, stearine 4, str^'chnine 4, tannine 4, teïne 4, terrien 1, ton-

tine 4, trichine 4, urine 1 (Kil. orijiie), vakcine4, vitrine 4, enz.

Met è' en i: bulletijn 4 bulletien 4 (vgl. p. 182), kaskijn 4 kaskien 4, sar-

dijn 3 sardine 4 , stramrjn 2 stramien 4.

Onzeker is de uits])raak van: alfijn 2 , Apollijn 1, assassin 4, assassine 3 , l)ar1)e-

rijn l (-ien 1"), beghijne 3 (hoofdbedekking) , belijn 1 , bosine 1 , brigantine 3 , ermiiic 2 ,

p]nuijn 1, fluwine 3, frontsijn 2, Galo])ijn 2, gaveline 2, gorgerijn 2, hustijn 1,

Isengrijn 1, Jovijn 1, cameliu 2, capelijne 3, karabijn 3 (,,soldaat") , carijn 2,

carine 1, cockijn 1, coloverine 2, corangeline 1, covine 1, Quirijn 1, laurijn 1,

maderijn 2, malandrijn 2, marine 1, mastijn 2, medicijn 1 (,,dokter"), orpijn 2,

])alatijn 2, palesijn 1, pasijuin 3, pellerin 1, persijn 2, poitevin l, j)orciisj)ijn 1,

purpurijn l, ra])ine 2, rasine 2, sabeline 1, saisine 1, sanguwijn 2, sardijn l

(edelsteen), secoudine 1, semijn 2, serpentijn (edelsteen) 1, (slang) 1, (kanon) 2,

setijn 1, slavine 1, stamijn 2, tarrijn f vogel) 3, traïnen 1, victime 2.
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2. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker.

Vóór nasaal -|- y.

Met i

:

eiigien 1 , insigne 4 , konsigne 4.

Met è' en i; lijn 1 linie 2.

Onzeker is de uitspraak van engijn 2.

3. Voor groep van nasaal en medeklinker.

Met ï

:

absint 4 , cilinder 3 ,
jacint 1 , kolokwint 3 ,

pint 2.

Met ï en è: carint 2 krent 2, ]n-ins 1 prens 1, simpel ] sempel 1, timbre 1

tembre 2.

Onzeker is de uitspraak van cinc 2, pinclie 2.

Ik verwijs, voor de behandeling van hi , naar ,/rijdsclirift", XXI, 38.

Daar de i in het Frans eerst laat van timbre is veranderd voor de nasaal

,

valt de ontwikkeling van i voor nasaal zo goed als geheel samen met die

van i voor andere medeklinkers. Onder de woorden met -ijii zijn er enkele

uit de vierde periode; het is mogelik dat de uitspraak met è' daar te ver-

klaren is door de analogie van de andere woorden op -ijn; de mogelikheid

bestaat echter ook dat ijn er beantwoordt aan Tr. e; inderdaad maken mensen

die de Franse nasale e niet kunnen uitspreken, deze licht tot è'n (p. 182).

Yan de woorden die, hoewel vroeg overgenomen, toch ie hebben, mogen

wij misschien afzonderen barbarien 1 (vgl. „Tijdschrift", 1. 1., p. 57), crap-

paudiene 1, waiiiene 1, savgioien 1, waarin het mogelik is dat het suff. -in

door -ien is vervangen (zie hieronder N°. 1); evenmin onmogelik echter is

het dat zij als „geleerde'' woorden zijn te beschouwen, evenals crleme. 2,

legitiem 2. Mine is zeker tweemaal overgenomen.

De verandering van ï in è in gesloten syllabe is zonder twijfel een Middel-

nederlands verschijnsel; met de nasalisatie van in kan het niet samenhangen,

daar de woorden oud zijn. Men vergelijke de tegeuovergestekle verandering

op p. 183.

Biezondere Veranderingen.

1. Fr. in wordt ieu.

Vóór vereenv. groep: engien 1, medicien (: gesien, Franc. 823).

Dit is een Waalse overgang van in in isu. Vergelijk hierboven.

2. Fr. in wordt ein.

Vóór enkele medeklinker: fein i (fijn 1), fronsein 2 (frontsijn 2), perchemein 3

(perkament).

Fein is onzeker (zie „Tijdschr.", XXI, 56). In de beide andere woorden

kunnen M'ij met een suffixverandering te doen hebben. Mogelik is het echter

dat ei er het begin der verandering van i in è' aangeeft.

Een enkele maal schijnt aan i vóór enkele nasaal bij ons ï te beantwoor-

den; dit zou men uit de rijmen Palestin : daerin , c<?/!iw ; èi;^ (zie „Alexanders

Geesten", uitg. Frangk, p. LXXIX) opmaken.
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Opm. Naast florijn 2 komt florccn 2, naast madorijn 2

inadcieen 2, naast schrijn 1 sclnvcn 2 voor. In Iict

laatste geval hebben wij misschien met de wisseling

van ie en é te doen (zie onder ie). Voor lenie

(linie), vgl. p. löS u°. 2.

Ned. bazuin, Mnl. basine, bosine, bosoene. De vormen

met o, ii komen eerst laat voor. (Ilct .Mnl. Wk.

verwijst voor de vorm met ü naar een art. bosune,

dat ik evenwel niet kan vinden; wM basnunlic 3).

Het Oudfrans kent uitsluitend vormen met i ; bij

Godefroy is eenmaal busunes vermeld op een [)laats

waar het verantlerd moet worden in !)osines. liet

Mhgd. pusilne, Hgd. l'osaune wijst ook op u, en

het gaat dus niet aan de ]Ved. ü in bazuin te ver-

klaren als een Nederlandse dialektiese vorm ; men
is integendeel gedwongen een Franse dialektiese vorm

met u te veronderstellen, waarop het Hgd. woord

zou berusten (Van Helten, p. 73), of een Hgd.

verandering van i in u; ons bazuin zou dan een

ontlening aan het Hgd. kunnen zijn, waarbij Hgd. u

bij ons ü zou zijn geworden naar analogie der tal-

rijke woorden waar, in de beide talen, die klanken

aan elkaar beantwoorden. Volgens Kassewitz, ^Die

Frz. Wörter im Mittelhochdeutsehen", p. S6 Anra.,

is de verandering van i in u Middelnederduits.

lliivelingh (bij Kiliaan , voor ravelijn) is misschien een

poging om de Franse nasale klinker uit te drukken.

5. ü gevolgd door nasaal.

Fr. ii -f" nasaal wordt in het Nederlands «' of blijft H: in

woorden overgenomen na de nasalisatie vindt men bij ons iï-.

Vóór oorspronkelik enkele nasaal.

Met &': aluin 3, tluim 2, fortuin 2, luim 3.

Afet ü: fuum 2, Kommune 1-, kostuum i (kleding), rankune 3, tribune 1,

volume 4.

Met d': commun \, ])arfum l.

De uitspraak is onzeker van tlume 1, hune 1, commuun 1, kostuum l (Kil.

kostuvme), postume 2 (aposteme), tueme 1 (teem), Verduun (: tuun , Wvwh. V., II,

52'Ji).

Daar ii in het Frans eerst laat van timbre is veranderd , is hij in de oude

woorden niet anders • behandeld dan ii vóór niet-nasale medeklinker.
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6. Tweeklanken.

ai gevolgd door nasaal.

Yi'. aifi komt voort uit 1) Lat. a voor enkele nasaal; 2) Lat. a -[~ ii H~ J-

Pr. ai gevolgd door nasaal wordt b ij ons è
'
, a oi è , e.

1. Voor oorspronkelik enkele nasaal.

Met è' : Aleiu 1 , andein 1 , aplein 2 , balein 2 , certeiii 3 , dein 1 , desein 2

(dozijn), domein 3, dondeine 2, fontein 1 , Germein 1, Gravein 1,

grein 1 ,
greine l, ka])iteiu 1, Karlemeine 1, kastelein 1, Loreine 1,

mariolein 2 , marsepein 2 ,
parpein 2 ,

plein 4 ,
porselein 2

(groente), porselein 3 (aardewerk), puritein 4-, c^uinteine 1,

refrein 8 , republikein 4 , Romein 1 , sesein 1 , sisein 3 , scri-

vein 2 , soffreinen 2 , souverein 2 , suzereiu 4 , terrein 4 , tier-

tein 2, trein 2, waerdein 2, Walewein 1.

Met a: avelane 2, foraen 2, polane 2.

Met c' en a: fustein 2 fustaen 1, compein 2 compaen 1, quarteiu 1 quartaan 1,

plein 1 plaen 3 , tiseine 2 tisane 2 , vilein 1 vilan 1 , waenge-

pain 2 waengepaeu 2.

Met é : Dallieem 2 , deen 1 ,
grene 1 , castelleen 1 , marcepen 2

, pyg-

meen 2.

Onzeker is de uitspraak van aubain 4 ,
plaein (V. C.)

2. Vüór groep van nasaal en medeklinker.

Met ï, è en a: sint 1 sent 1 sant 1.

Onzeker is : complainte 8.

Zie over deze woorden „Taal en Letteren", 1897, p, 101, 135 en 136.

Fj/ffmeen zal wel door Latijnse invloed te verklaren zijn. In de andere

woorden met é is deze of eenvoudig schrijfwijze voor ei, of ontstaat door

een Mnl. klankwijziging. De vormen met a wijzen op een tijd toen Tr. al

nog met de «-klank werd uitgesproken. Dat in die oude woorden ai tot a

werd, terwijl in jongere woorden het i-element bleef, wordt verklaard door

het bestaan ten onzent van de tweeklank ei, en het ontbreken van ai.

Dat in gesloten syllabe de ei zijn i-element heeft verloren eerder dan in

open syllabe, bewees reeds de behandeling van al voor niet-nasalen. Siut

voor seui is misschien te vergelijken met gevallen als smgel voor sengel

(p, 183), en sant is zonder twijfel een latinisme.

Biezend ere Verandering.

Fr. ain wordt iu.

V(5ór enkele medeklinker; dozijn 1, waardijn 2.

Dit is zonder twijfel een suffixwijziging. Heeds in het Frans heeft -in

in veniu
,
parchemin een ander suffix vervangen. In het Engels is quaran-

taine tot (luarantine geworden. Vergelijk over tvaardiju p. 193.
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Ook in riiien 'Z (: versien, Ovl. L, eu G., 200) mag men misschien

sutliwcnuuleriiiLr aannemen. — (frohifii 2 (n. greinen 2) weet ik niet te

verklaren (vgl. echter p. 1(58). — Corliaen is zonder twijfel een hitinisatie.

oi irevülird door nasaal.

Scli rij f w ijzo. De schrijfwijze oi kan navolji^ing der Franse orthografie zijn en

heeft dus ijecn bewijskracht.

Oin komt in het Frans voort uit Lat. ö \\ gevolgd door nasaal en palataal.

Fr. oi V ó ó r n a saai w o r d t in de oude woorden oi , ó , « , in de

jonge als wa bij ons uitgesproken. Tn dit laatste geval vindt
men de woorden onder a gevolgd door nasaal.

1. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en yod.

Met ó: cirone i, idoon 2, calcedone 1, commonie 1, sardone 1.

Met t) of u: peonie 1 pioen 3.

Onzeker zijn canoene 2 eu moene 1.

2. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

. Met 6\ porpoent 1.

Met o: pont l.

Onzeker is de uitspraak van contrepoint 3 ,
poent 1 ,

poiut 1 en pourpoint 2.

Er bestaat dus geen verschil tussen de behandeling van oi vóór nasalen

en die vóór andere medeklinkers. De nasalisatie moet dus zeer zwak zijn

geweest. In peouie mag raeu misschien een Latijnse vorm zien.

Biezondere Veranderingen.

1. Fr. oin wordt üu. (Pil.

Vuór enkele medeklinker : beniuin 3.

Vóór g^roej) viui medekl. : ])unt 2.

De laatste vorm kan een latinisme zijn. Voor beniuin verwijs ik naar

p. 186.

2. Fr. Oill wordt èu, in.

Vóijr nt; acquent 1, £(cnte 2, j)int 3 (jmnt").

Vóór vereenv. groep: zin 2.

Wat acniipul 1 i)etreft, vergelijke men het Eng. aoiuaint , agn. (ineinle,

waarin volgens Suchier {AUfrz. Urainm., § tS) de oude triftong uoi , uei



192 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

nog is overgebleven. Dat ook bij ons de oude triftoug ^loi tot oei is ge-

worden, komt overeen met hetgeen, p. 171, omtrent ei uit Er. oi, ni is

opgemerkt. De drie andere woorden, die jonger zijn dan acqueut , wijzen

misschien op een jongere ontwikkelingsfaze van Tr. oi ^ nl. we. De w zou

bij ons zijn weggevallen wegens het ongewone der verbindingen [iiv, pw, zio.

Omtrent de verandering van en tot in, zie p. 183 en p. 190.

ui gevolgd door nasaal.

Eén voorbeeld , nl. sanguwijn , dat in het Prans het suffix in heeft, maar

waarin, blijkens de Mnl. vormen sanguim n. sangwijn , door invloed van

het Latijn, en misschien van de Oudfranse uitspraak, bij ons een tweeklank

ui is gesproken die, evenals voor orale konsouauten, op twee verschillende

manieren geakcentueerd is, nl. ui en uL

ei gevolgd door nasaal.

Fr. ei voor nasaal wordt b ij ons è' , é , c.

1. Vóór enkele nasaal.

Met è'
: feinen 1, kontrasein 4, sein 3.

Met è' en c: peine 2 peen 2, reimeren 1 remeren 1, Seine 1 (: reine, Sto., I,

641) Sene 2 (: ene, Brab. Y., II, 3548).

2. Vóór nasaal en medeklinker.

Met è: constrente 2, prent 2, tente 3.

Onzeker is de afleiding van feinde 2.

Dat in gesloten syllabe het i-eleraent is weggevallen, stemt overeen met

wat wij bij de andere tweeklanken opmerkten. De verandering van è' in é'u\

open syllabe is zonder twijfel Middelnederlands (Van IIelten, p. 91).

Bie zond ere Veranderingen.

1. Fr. ein wordt iD.

Vóór enkele medeklinker: zoverinne 2 (soevereine) (: minne,, v. Boomen, 184).

Vóór groep van medekl. : print 2 , tint 3.

In de beide laatste woorden hebben wij te doen met verandering, niet van

ei, maar van e in ï, waarover men zie p. 183. In zoverinne mag men zeker

wel suffixverandering aannemen.
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2. Fr. fin wordt oill.

V«uir ifroop V. niodckl.: pointer 2.

Dit is »'en Franse dialcktiose overgang '), dtxdi die alleen in liet Oosten van

Frankrijk voorkomt. De vraag is of wij voor ons woord zulk een \rr ver-

wijilerde oi»rsprong mogen aannemen. Xóór de loon zullen wij zo straks twee

andere voorheelden vinden

16 gevolgd door iia.saal.

F r. / f ft w o r d t b ij ons ? w , / e// o f c?/.

Yüór enkele nasaal.

Met i

:

vercombienen 2 (?).

ianuiu.

astronomion l, barl)arien 1 (vgl. p. 188), cirorj^ien (: sien , Frane.

S:? 1.3, : l)esiene, Liinc. IV, fi.511), filosofieu 1 , Eüyptien 1 (: tieue,

Hijmb. KJ21\ lisioieii 1 (:tien, Frane., 2GÜ3), Galilien 1,

gramarien 1, .fulicn 1 (: siene, Roel., 459), logicien 1 (: dien
,

Sp. II. 11^, 33, 65), musicien 2, naturien 1, nigromaneien I,

])aien 1 (: mettien, Roel., .')11), sanguinien 1 , Troien 1 (: buse-

liene, Tro. 10124).

Met ié: tisiciëne (: gemene, Ro. 4925).

Met c: Phariseen (: al in een, Ro., 10S65), vercombeenen 3 (?).

Yoor de uitspraak / en <', zie j). 174. De uitspraak /Vis onbekend vuur

niet-nasale konsonant.

T5 i e z o n d e r e Veranderingens

1. Fr. ieii wordt iii.

In liet suffix- i au nm: astronomijn 2, chirurgijn 2 (: medicinen. Mei., 247), filo-

sotijn 2, tisioijn 1, gordijn 2 (gardiaan), graramarijn 2 , f'ourtro-

sijn (Courtroisien , lü-k. v. Gent., I, 34), logesijn 1 (: mijn,

Ro. 5532), payijn (2 Esm. , 124, 20G), i)raktizijn 3 , retorisijn 3,

tlieologijn 2.

O]) in. Misscliicn hoort hierbij waardijn, dat desnoods

uit gardien , niet gardain zou kunnen komen.

Valenchine (Sto., III, 1274) is het Ofr. Valentine

(Rom. , XI.X , 70) (Valencine?), niet Valeneienues.

Het is duidelik dat wij hier niet mogen denken aan de fonetiese verande-

ring van Mnl. /'' in /; daarvoor zijn de woorden te oud. De enige verkla-

ring is suftix verandering: -inuin in ])laats vau -ianuin.

') .MKYi;it-Lüi:KK, I, i? \)2.

Verhand. Kon. AkaJ. v. Wetcnscli. Afd. Letterk. N. U. UI. VII. 13
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2. Fr. ieii wordt iaaii.

In liet suffix ianum: gardiaan 1, cotidiane 2, meridiaan l, Moriaan 1, vegc-

tariaan 4.

Zie liierover „Essai", p. 51. Het zijn natuurlik latinisaties.

au gevolgd door nasaal.

Vóór vereenv. groep : beedjaan 2.

Het dialekt van St. Pol heeft (jan. ^^ jatme.

IL Onheioonde klinkers en Tioeeklanken.

Daar de klinkers en tweeklanken die wij tans gaan behandelen geen akcent

dragen, vertonen zij zeer veel schakeringen in de uitspraak vnn vreemdelin-

gen. Het zal dan ook niet mogelik zijn een biezondere oorzaak aan te geven

van al de veranderingen die wij gaan konstateren. Ik zal op de volgende

wijze te werk gaan.

Bij elke klinker of groep van klinkers zal ik eerst ter sprake brengen de

normale wisselingen, dus die van kwaliteit (open of gesloten) en de verande-

ringen die samenhangen met de evolutie van de overeenkomstige Nederlandse

of Franse vokaal. In de rubriek „Biezondere Veranderingen" zal ik alleen

vermelden of de verandering in kwestie in het Prans voorkomt, en de ge-

vallen van overeenstemming gezamenlik ter sprake brengen nadat ik alle

onbetoonde klinkers zal hebben behandeld.

De beginlettergreep is gescheiden van de vóortonige syllabe die niet aan

het begin staat. Het is bekend dat de beginsyllabe in het Frans een bijakcent

heeft. In woorden die met een voorvoegsel zijn gevormd is de eerste stam-

lettergreep als initiaal gerekend.

A. Vóór de Toon.

a. In de Beginlettergreep.

n. Klinkers en Tweeklanken vóór niet-nasalen.

1. a, e, o.

a.

Schrijfwijze. Zie voor de bewijskracht der Mul. orthografie, p. 128.

Vóór de toon komt in het Frans a voort uit 1) Lat. a; 2) Lat e, o ge-

volgd door y (geschreven oi).
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Fr. II blijft |) ;i 1 ;i t ;i a 1 in o])cii 1 <• 1 1 orgr ee j) , wordt v el a i r i ii

gesloten let t er gree ji , h e h o ud e ii s ii i t /.o ii d e ri ii gen.

1. Vó»'»r oorsproiikelik enkele medeklinker.

Met pal. a : aznur - , kaniat 3 , laboor 1 , eiiz.

Met vel. a: allooi -* , euii)lo_vé 4, klahbotvis 3, loyaal l, moiré t, reu-

voyeren 3 , toilet l.

Met jKil. en vel. a : apart 3 apjjart I, kalant 2 kallant 3 (klant), palae?; I ])allaes 2

(paleis), papier 2 pa})pier 2 , safraen 1 sall'racn 1.

2. V(j()V vereenvoudigde groepen van medeklinkers,

a. Van verschillende medeklinkers.

Vóór Fr. ï.

Met pal. a: mael^et 2.

Met vel. a: derailleren 4, detailleren 4, saillant 4.

Met pal. en vel. a: baeljiiw 1 baljuw 1, faelgeren 1 failleren 4, niaelgeren 1 email-

leren 4.

Onzeker is malaret 2.

\(mr Fr. fi.

Met vel. a : soigneren i.

Vóór Fr. f.

Met vel. a : coifTeur 4.

\6ór Fr. s. (Ofr. t»).

Met vel. a : froisseren 4.

Met pal. en vel. a: laetsoen 2 fatsoen 3.

Vóór andere Franse klanken.

Met vel. a: ex])loiteren 4.

Met pal. en vel. a : kareel 1 carreel 3.

b. Van dubbele medeklinker.

Met vel. a: sapperen 4, sappeur 4; flatteren 2, mattine 1; kaffoor 2 (kom-

foor); kassette 4, cassioen 2.

Met pal. en vel. a : kapeel 1 cappeel 2, kapel 1 kappel 2; bataelge 1 battaelge 1,

patijn 2 pattijn 3, plateel 1 jjlatteel 2; nacare I naccare 2;

safier 1 sattier 1; instalercn 4 installeren 4, valei 1 vallei 1.

3. Vóór groepen van medeklinkers.

s en medeklinker.

Met vel. a: kastanje 1, kasteel 1.

^fet pal. a: tsaestelet 2.

Met pal. en .el. a: baestaert 3 bastaard 1.

r en medeklinker.

Met vel. a: fardeel 1, larderen 2, warneren 1.

^^et pal. a: maerspiet 2.

Mot ])al. en vel. a : gaemizoen 3 garnizoen 2, gaersocn l garsoen 1, laerdier 2 Inr-

dier 2, jjaordon 1 pardoen l, i)aerkenicnt 1 pa rkemeiit 2 (per-

kament), scaerlaet 3 scharlaken 1, sehaernuitsen 2 sidiermutsen 2,

Tsaerteren 2 Sartrois 2.

1 en modeklinker.

Met vel. a: schalmei 2.

Met pal. a: maelfacteur 3.

Met jMil. en vel. a: niaeltote 2 maltote 3, maelvesie 2 malcveseie 2 malveseie 3.

Ik behandel proton, a later, tegelijk met open e en o (p. 20^3).

13*
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B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Fr. a wordt è, é of a.

Vóór eiikelo medekl.: beraet 2, felise 1, melnnts 2, meronier 2 (marinier), sef-

1'raen 3, tebertereu 1 (tebareiitereu), tregie 3 (dragie).

Vóór vereenv. groej) : affelgieren 1 , amelgieren 2 (emaillereu) , asselgieren 1

,

beliou 1 (baljuw) 1), meillet 2 (maelget), teljoor 2, tra-

velgieren 1; en posant (Fr. en passant), fletteren (Kil.).

Vóór groep van medekl. : segrijn 4; keretaenge 1; berkoeu 2, bernage 1, ferdeel 1,

gerlande 1 (guirlande), gersoen 1, lierkier 3 (arkier),

hernas 1 , kerveel 3 , Mersalie 1 (Fr. Marseille)
,
perceel 1

,

perdoeii 1 ,
perfors 2 ,

jierlement 1 , sclierlei 2 , scli er-

mossen 3, weerdijn 3; keimijn 3 (kalamijn), keltsiede 3

(chaussee)

.

Yan deze woorden kent liet tegenwoordige Nederlands perceel, sarjrijn en

schermutselen ; in de lagere spreektaal komt en pasani voor. Zoals de boven-

staande lijsten tonen, heeft de verandering van a in e het meest plaats daar

waar a gevolgd wordt door r -|- Icons. ; ook met geakcentueerde a was dat

het geval (p. 132); het is dus mogelik dat voor' deze klanken de verande-

ring niet op rekening van de vóórtonige positie moet worden gesteld. Even-

wel, ook in Noordfranse dialekten komt vóór r -\- Icons. de overgang van proton.

u in è voor ^). Eu dan, die overgang zou ook Middelnederlands kunnen zijn.

evenals dat het geval is met al de bovengenoemde woorden waarin a niet

door r -\- Icons. wordt gevolgd ; immers voor deze laatste is geen andere

verklaring mogelik. Men mag daarin die verandering van a tot >> in open

lettergreep, e in gesloten lettergreep, beschouwen als een direkt gevolg van

het zwakke akcent waarmede de klank wordt gesjjroken.

2. Fr. a wordt ai.

Vóór enkele medekl. : aiboy 2 favoi), aisuer 1 (azuur), plaidise 2 (pladijs).

Een enkele maal treft men deze overgang in Noord-Frankrijk aan , doch

vóór labiale konsonant eu vóór r ^), dus, behalve in aiboj/ , in een andere

positie dan bij ons. De Middelnederlandsche voorbeelden zijn, zoals men

ziet, zeldzaam. Misschien is ai in aihoij door het tussenwerpsel ai te ver-

klaren; in de beide andere woorden is ai misschien niet anders dan een

schrijfwijze voor een onduidelike vokaal.

3. Fr. a wordt i, ï.

Vóór enkele medekl. : quiterne 3 (katern).

Vóór vereenv. groep : pillet 3 ; spinjoel 3 ; britsiere 1 ; imaus 2 (email)
;
pias 4.

Dial. piesseren (Fr. passer), eu piessant (Fr. en passant).

') Beiliou is zeker een andere schrijfwijze voor dezelfde vorm; Ui dient, in plaats

van ii, om de Franse gemouilleerde l aan te geven.

*) SopniE EcKARDT, Beitrüfje zu einer Geschlchte dei- Klanr/iHtründerunrjen Allfrz.

Vorlonvokale (Diss. Heidelberg, 1904), p. 14.

") EcKARDï, o. l.
, p. 25; Link, IJeber die Sprache der Chroniqiie rimt-e vnn Ph.

Moiisket, p. 9; Zemlin, Der Nachlaul i, p. 14.



kiANKi.i;i;i; dki; ovmhgenümen wooijdkn. 197

VtJór jcrocp van luedekl.: schilnuM _'.

Deze wüorcU'u zijn jong. Ik geloof dat wij ook hier met een Nederlands

MTscdiijnsel te doen hebben, al is de overgang van de protoniese a tot /in

de Franse dialekten niet onbekend („Koniania'', XXX, 101).

t. Fr. H wordt ó, ó.

Vóór niedekl.

:

l)0Uaelge 1 (^bataelLre), Ijosaen 3 bossaen 2 , «ïroveren 2

,

kohier ;i , kokcrol 3 , coraat 2 , eoreel 1 , korsull'el 3

(kazuifel), ko/ijii 4, melaats 3, moorasoh 3, morel 3,

morellen 2 ,
popelart 2, robbat 3, rofhoel 3, scofaut 1

;_schavot), sotier 1. Dlal. kompabel, ])ompier.

Vóór groep van metlekl. : costiment 3, posteide 2; borkaan 4 (Xed. Wk.), gordijn 2

(waardiju), gorgoel 2, korveel 3, morvesie 3 (malvezijj,

portuur 4; dolfijn 3.

Iii lettergrepen die bij ons gesloten zijn vindt men dus u, in open syl-

laben 6. Een enkele maal komt in het Frans de overgang van a in o voor,

nl. in Noël, orIeU, doch dit zijn geïsoleerde gevallen '), Volgeus Wilmotte ^)

komen in het Waals vóór de toon vaak o, v in de plaats van andere klin-

kers, maar hij geeft geen voorbeelden van a die o wordt. In het heden-

daagse patois van Xanien wordt deze overgang aangetroll'eu vóór groepen '^),

en in het hedendaagse Pikardies, na [t *). Bij ons is de overgang te algemeen

om daarmede in verband te worden gebracht.

Vóór enkele medekl.

5. Fr. a wordt II.

koerakter k

Op ra. In groeveren 2, moeras 3 kan volksetymologie

in het spel zijn.

Vóór vereen V. groep ;

6. Fr. a wordt è.

suH'raan 1.

Vóór velaire klinker:

Vóór cén labiaal

Vóór vereenv. groep:

Vói)r st

:

7. Fr. a wordt ail.

cauwersijn 2, maumerie 1 (muiiouierie\ maumet 1 (maho-

met), vausseur 2 (vavasseur). Vergelijk de in Vó()rfranse

tijd overgenomen stadsnaam Louwen 1 (Fr. Laon).

paupier 1 ; baubijn 2 (i)aviaan) ; auwcct 1
,
grauwele 1

(graveel), clauwier 2 (klavier), lauwcit 3 (lawaai),

pauvas 2 (pavais), pauwelioen 1 (paviljoen), trauvil-

lieren 2 (travailleren).

fautsoen 2 ; rauriel 1 (kareel).

hausteur 2 , saustelet 2.

') ECKARDT. o. /.,
J).

10. 59.

•) homanxa, XVII, 5G1. Vgl. ErKARi.T, o. /.. \. 34.

*) Zeilsdir. f. rmu. PliiloL, XXIV, U.
*) .6.</., XXVI, 289.
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In de eerste groep is au ontstaan uit ao , behalve in vausseur, dat uit

een vroegere vorm vavseur^ met weggevallen a in de middelste lettergreej)

,

kan komen. Yoor de andere woorden meende ik vroeger („Liomania",

XXX, 101) in Ofr, Aufrlqne, aiiloït het bewijs te hebben dat de overgang

Oudfrans (dialekties) is. Mf^ykr-Lübke merkte terecht op dat voor die woorden

een biezondere verklaring te geven is '). Doch in Ofr. pcmvdlon, paiippler

,

mauhré (Güdekroy, i. v. marbré) kan de verandering toch zeker in verband

worden gebracht met de labiale konsonant die volgt -) , en daarmede zouden

de bovengenoemde Middelnederlandse woorden waarin a vóór labiale medeklin-

ker staat, verklaard zijn. Vóór lo ^ v is de ontwikkeling van '« begrijpelik

(vgl. ]). 175). Voor de overige moet een andere verklaring worden gezocht.

Middelnederlands kan de overgang niet zijn, daar wij geen au hadden (Van

Helten, p. 106); tenzij men in au een sclirijfwijze van o mocht willen zien.

Tn het Anglonormandies, en dus in het Engels, gaat a in au over, o. a.

vóór si ^) ; men zou geneigd zijn te konkluderen tot het bestaan van een

Pranse dialektiese verandering van a in ati.

8. Tr. a valt weg.

Vóór klinker: feriën 1, fluit 1 (naast flahuet 2), graal 1, hatie 1, liatiiie 1,

kabel 1 , luit 1 , oest 1 , rantsoen 1 , reimeren 1 , trinen 2

(n. trainen 1), wagepain 2.

Vóór liquida: brak i, grant 2, klant -i (caland 2), klemijn 3 (kalemijn),

klots 4 (galootse), kraat 3 (koraal 1), kraat 3 (karaat 3), kraf 4

(karaf 4), cronge 1 (karonje), kroot +, proel 2 (parool), vlaei 2

(vallei), Vlaenchine (Ofr. Valencliines , Sto., III, 1426).

Misscliien mag getrielt voor getraliet bij deze woorden gevoegd worden.

Men ziet dat vóór vokaal de klinker vroeger is weggevallen dan vóór liquida.

In de eerste positie is de verstomraing zelfs ouder dan in het Frans, waar zij

in de Middeleeuwen sporadies is ''). Dialekties is zij echter niet zeldzaam

(Anglonormandies, Pikardies, Waals "*), en dat is zeker de oorzaak van het

vroege voorkomen ervan bij ons; want al zou het verschil van akcent in

het Hollands volstaan om het verschijnsel zonder hulp van het Trans te

verklaren,, toch zou het verschil in datum tussen de eerste en de tweede

groej) — waar de verdwijning zeker Nederlands, is — daarmede onverenig-

baar zijn.

Wat de tweede groep betreft, zo is het feit dat alleen vóór liquidae ö valt

zeer begrijpelik, omdat de liquidae gemakkeliker een groep vormen met

voorafgaande konsonanten dan explosivae of spiranten, zodat de uits])raak

zonder a geen moeielikheid opleverde. In het tegenwoordige Pikardies vallen

vóórtouige vokalen ook juist vooral vóór liquidae en nasalen ''). Vergelijk de

paragraaf van vóórtonige a vóór nasaal.

') Zeitschr. f. yom. PhUol., XXVI, 259.

*) ECKAHDT, O. /.
I
p. 26.

°) Behrens, o. /., p. 80.

") a. Paris iu Orson de Beauvais, p. XXXVI, n. 4; Nyroi', I, § 264.

^} SucHiER, Auc. et Nic. ', p. 68; Cloëtta, Poéme Mond, p. 4, 85—86; Hossner,

Zur Gescliichte der unbelonten Vocale i»i All- und Ncufranzöslschen (Diss. Freiburg i.

B., 188G), p. 25.

") Zeitschr. f. ram. Phil., XXVI, 300,
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Sf h rij l"\v ijze, zie p. iJio.

lil Iiii Frans komi protouiese opeu e voort uit 1) Lat. e in gesloten

svllabe; 2) vrocgert' ai cu ie; 3) Italiaanse e. Het is echter niet niogelik

altijd o|)en en gesloten e van elkander te scheiden (Meykr-Lühki:, I, § 352).

Vergelijk de paragraaf van / {/).

Fr. e b 1 ij f t o 1" wordt c.

1. Vóór enkele medeklinker.

Met è: defrayeren 4, eelaireur 4, metsier 3 (inaisiere), prairie !•.

2. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Met è : raisoneren 4 : mêleren 4 , melleie 2 ; cesseren 2 , dresseren 4 ,
per-

ruycke 3 (pruik), pressereu 4.

Onzeker is de uitsjjraak van dcplaisaut 4 , dessaisereu 4.

3. Voor groepen van medeklinkers,

a. Yan muta cum liquida.

Met è : maitres 4.

b. Van andere medeklinkers.

s en medeklinker.

Met è: arresteren 2.

Met é: teesteie 2, teestier 2.

Met è en é: fêteren 4 feesteren 2.

Onzeker zijn conquestercn 3, vestement 2.

r en medeklinker.

Met è: sergeant 3, termijn 1, terpentijn 2, ticrceren 4, vermiljoeu 1.

Met é: cleergie 2, meersenier 2, meercerie 2 , 1'eerlkamp (Fr. 1'erlechamp).

Met u en é: merci 4 meerchi 1, Merlijn Mecrline 1.

Onzeker zrjn: bertesclie 2 (^bordes), fermerie 2, kerspet 2, clergie 1, clergiet 2,

mersenier 2, pertris 1 (jiatrijs), vergier 1.

1 en medeklinker.

Met é: peelgrijn 1.

Met è en •': belfroot 1 beclfroot 2, pelgrimage 1 peelgrimage 1.

Zie voor de behandeling van proton. <- , hierachter p. 20."3.

13 i e z o u d e r e Veranderingen.

1. Fr. è wordt a.

Vó«)r enkele medckl.: bagiju 2.

Vóór vereenv. groep: umleie 2 (melleie), massilieer 2 (messagier), paruik I,

tarasse 2 (terra.s).
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Vóór groepen van medekl. : masteluin 2 ,
pasteel 2 , rastement 2 , rasteren 2 , ras-

toer 2 ; ]3artaenge 1 , bartoen 2, bartessclie 2 (bordes),

farnizag-e 2, carspet 2, clargie 2, marlijii 3, Mar-

line 1 , marseuier 2 , marserie 2 ,
partrijs 1 ,

pasoker 2

(persker), sarjant 1, sarpent 2, tarceel 2, tarmijn 2,

tarpentijn 2.

Opm. Amaril 3 (Fr. esmeril) berust mis-

schien op prefixverandering.

In een betoonde syllabe treft men van de overgang van è in a ook juist

Vüór /•-)- medeklinker de meeste voorbeelden aan (p. 138); en niets belet

ons ook hier verband met de Middelnederlandse verandering van e in a aan

te nemen. Wel kent het üudfraus dialekties hetzelfde verschijnsel , en dit

komt o. a. in het Noorden voor (Eckakdt, p. 66).

2. Fr. è wordt ei.

beilfroot 2 , meisalgier 2 (messagier).

Hier is el misschien een verkeerde schrijfwijze voor è.

3. Fr. è wordt i, ï.

Vóór vereenv. groep : tridsoor 2 (dretsoor)
;
pikkedillen 4 ; missagier 2 , sissie-

ren 1 ; tiras 3 (terras).

Vóór groep van medekl.: biscot 2 (beschuit), fisteren 1, misteluin 3; firmerie 1,

crismier 1 , sirgant 1 , virgier 2 , virtuut 1 ;
pilgri-

maedse 2
,

pilterije 1.

Deze overgang kent het Frans alleen voor gemouilleerde /, ü en s

(FcKARDT, p. 68). Biscot, firinerie , crismier en virtuitt kunnen latinismen

zijn („Essai'', p. 105).

4. Fr. e wordt ».

Vóór vereenv. groep: breteur 4.

Vóór groep van medekl.: beschuit (datum?).

5. Fr. è wordt O.

Vóór vereenv. groep: moleie 1 (melleie); mosselgier (Mul. \Vk., messagier).

Vóór r en medekl.: bordes 2, bortoen 2, formelioen 2 (vermiljoen), formerie 2,

korspet 2 , Portange 1 (Er. Bretagne),

Opm. Eftroyeeren (M.) is zeker een schrijfwijze naar

Frans model.

Deze overgang is in het Oudfrans vóór r -[- Jcons. niet onbekend : pordu

(„Floovant", 270), formtrie („Pèlerinage de la Vie humaine" van Guil-

LAUMK, DE Deguilkville , 12640) '); hij schijnt er samen te hangen met

de labiale konsonant die voorafgaat. Op korspet \va., hebben ook alle boven-

genoemde Middelnederlandse woorden een labiale medeklinker voor a.

') Vgl. ECKARDT, o. Z., p. G8, G9.
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t). Fr. è wordt ff (iV:').

Vóór irroop van lucdekl.: l)usrlnmt 2, suriïciit 1.

Misscliion lM'liot)rt liifMbij rusrii 1.

O pui. Bnitt'ur -l (bretteiu) is Iui^?schion ecu volks-

etymoloiriesc vorm.

Vi-rtrclijk. Kiig. surijcid. Bij ons kan do overgaiiir in (jiusc/iuuf gclijkgcsU-ld

worden met die van è in ^ (zie hierboven, N°. -I).

7. Fr. è valt weg.

Vóór liqiiida: pruik 4, tras 4.

Vergelijk hetgeen hierboven (p. 198) is opgemerkt over hel wegvallen

van de protoniese a.

O o.

Schrijfwijze, zie p. 141.

In het Frans komt de protoniesc o voort uit 1) Lat. ö in gesloten letter-

greep; 2) Lat. 6 in o])en lettergreep en Lat. ö, in „geleerde"' woorden;

3) in jonge woorden uit Lat. au. Daar het voor vroegere perioden niet

raogelik is een scheiding tussen o en ó te maken, behandelen wij ze samen.

Fr. o blijft in het Nederlands b in gesloten syllabe, wordt
ó in open lettergreep, behoudens uitzonderingeji.

1. Vóór enkele medeklinker.

Met o : irodderen 1

.

Met <): :i|)poseren t, Horet 3 (fleuret) , oreest 1, sauveconduit 2.

Met o eii ó: cojjpie 2 kopie 1, cottoeu 2 cotoen 1 (katoen), aoottoen l

acotoen 1

.

Üpm. Üorliët 4 is zonder twijfel onder invloed van

oor veranderd.

2. Vócjf vereenvoudigde groej)en van mcth'klinkers.

a. Van verschillende medeklinkers

Vóór Fr. s, s (Ofr. ts, ts).

Met ó : boot-scren 3 , (haii.ssee 4 , frootscren 2 (froisseren).

Onzeker is de uitsj)ni!ik van frotsieren 1, approrlirren 4, hoflnis 1.

Vóór l'r. z.

Met o en ó : logeren 1

.

Vóór andere Fninse klanken.

Met o: kotloor (af te leiden uit komfoor).

Met ó: fovisifje 2.

Met 6 en ó: fosset 3 faussct 3.
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b. Van dubbele medeklinker.

Met ()

:

affoleren 1

.

Met b CU ü : collier 1 colier 2 (kolder)
,
pottage 2 potaeg-e 2.

3. Voor groepen van medeklinkers.

r en medeklinker.

Met 6: endosseren 4, forseren 4, lornjeren 4, portier 1, scliorseneer 4,

sorteren 1.

Met u: foortsier 2, oerdineren 1, oerfrois 2, toirtijts 2.

Met o en 6: borduren 4 boorduren 4 , corweide 1 coorweide 2 (karwei), por-

taal 1 poortaal 2.

Onzeker is de uitspraak van borderen 1, fortsier 1, tortijts 2.

Ik kom op p. 203 op de geschiedenis van de protoniese o ten onzent terug.

B i e z o n d e r e V e r a n d e r i n i»' e n.

1. Er. O wordt 11.

Voor vereenv. groep: boetseren 4.

Onzeker zijn: boetseel 2, Hourete 3 (ileuret), koeket 1 , loeremier 2 , voegement 2.

2, Fr, O wordt ü, èe.

Voor enkele medeklinker: Buranie 1 (Fr. Moraine), dureren 1, juweel 1, juwe-

lier 2, purreie 3 (prei), prueche 1 (provetse). Dial.

sukelade (Fr. cliocolat).

Vóór vereenv, groep: butseel 2 buutseel 1 (boetseel), tsuckeren 1 (choqueren),

frutseren 1 (froisseren) , fulgie 1 , gebruseert i
,
ge-

fuereert 2, guliaert 1; culiere 2 (kolder).

Vóór groepen van medekl. : Jufroet 2 (Rein., I, 2959), juglier 3; bussclialie 1;

furfature 2 , tursioen 2,

Voor meubiLiir naast mobilair zie men het Hoofdstuk der ,,Afleiding",

3, Tr, o wordt au. ~

Vóór w : houweel 2
,
jouweel 2 , krauweie 3 (karwei).

Opm, Caiüoen 2 kan een verkeerde schrijfwijze zijn

voor cotoen.

Vergelijk voor deze overgang p. 198,

4. Fr. O wordt a.

Vóór enkele medeklinker : babijn 4 (bobijn), gareel 2, kalisse 3 (recolissie), ca-

lomme 1 , katoen 1 ,
palieren 1, palijsten 3, parelde 2

(prei), pravande 2, raket 3 (plant), valeie 1 (voleie).

Vóór vereenv. groep: palmei 3 (pommeie) ; kalier 2 (kolder). In Gron. iimfitsie

(officie).

Vóór groepen v. medekl. : pasterne 2 ; aergelieus 2 (orgheliois), aperment 2, arduin 3,

arfrois 2 (oerfrois), karbeel 2, cardeel 3, cardewaen 1

(corduwaan), carmer 2, carneol 3, carnoelie 3, karwei 3,

margant 2 , marsoen 1 , tartisie 2,
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Ook hier is de venuulerini; van de oubetüoiule vokaal weder vooral vóór

r -\- koii^onant voort;ekoineii ; men hetft dit reeds bij a en <• waargenouien

;

ook het vervolg zal er talrijke voorbeelden van Lieven. liet schijnt wel dat

de versehillende manieren waarop /• kan worden nitgesproken, de schakering

der vokaal bepaald heeft.

5. • Fr. o wordt f of 0.

Voor enkele medeklinker: prevande (Mul. \\k.).

Vóór vereenv. groep: keiier 2 (kolder).

Vóór groepen v. medekl.: berdeel '2, berduerwerker 2, ferefeit 2 (forfait), tertisse 2

(^tartisie).

In het Frans komt deze overirang alleen door dissimilatie tot stand

(ECKAUDT, p. 11-1).

1), Fr. o wordt i^ ï.

Vóór enkele medekl.: privande (Mnl. AVk.).

Vóiir vereenv. groep: fritsiercu 2 (froisseren).

Misschien behoort hierbij filet 2 (zie de Woordelijst).

7. Fr. O valt weg.

Voor klinker: Flovent 1, rond 1.

Vóór licpiida: fret 3, klomrae 3 (kolom), krent f, prei 4, vleie l (voleie).

Ook hier bestaat tussen de beide groepen een sterk chronologies verschil

,

evenals bij ])roton. a. In de tweede rubriek is alleen vleie oud. Ilefgecn

omtrent a is gezegd, geldt voor o. Of rvlleu 3 hier vermeld diende te

worden, is twijfelachtig.

Laten wij tans de a, è en b in protoniese syllabe in hun verschillende

Nederlandse gedaanten vergelijken. Ik laat daarbij buiten bespreking de laat

üverireuomeu woorden die in het tetreuwoordige Frans met ó worden uitge-

sproken. In veel o|)zichten komen de verschijnselen die wij opmerken over-

een met die van betoonde a , t' , b (]). 1-1-4 en vlgg.) Maar er zijn ook

verschillen. In de eerste plaats wijs ik oj) de grotere rol die de analogie

hier speelt; het starawoord kan vaak de oorzaak zijn van de klankschakering

van het afgeleide woord; zo behoeven wij \oor /'ees/ereu, cleeryie^ poflage,

l)uorli:aI naar geen andere verklaring om te zien. Verder is het mogelik

dat in hasfaartl , tabbaard, /:aii)j"I , b''//'roo/ ,
/je'f/r/Mar/e, xtij/'er de \'iii\)\i\ix\i>\nii

van het akcent op de klank invloed heeft gehad (vgl. hierna hoinirr n.

banier, poujaard, aititiael enz. Maar, al zondert men die enkele woorden

uit, dan nog zijn wij er ver van af de leidende draad gevonden te hebben

door de verschillende vormen die wij aantrellen. Trouwens, alleen voor a

beschikken wij over een voldoemle aantal gegevens om konkluzies te trekken

;

de andere klanken laten ons soms in de steek.

1. \(')ór één medeklinker. Verklaring eist de ii , waar die voor-

komt. Voor de woorden waarin ii. aan Fr, /m (o/) beantwoordt, verwijs ik

naar die waarin Fr. wa (oi) in een betoonde lettergreep staat (p. 145). In
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de Jindere staat de a vóór p, f en l. Nu hebben wij reeds meermalen gewe-

zen op de eigenaardigheid dat vóór f onze taal open klinkers verkiest (zie

o.a. p. 1 1'5); misschien geven bovenstaande woorden o:is het recht die eigen-

aardigheid aan labialen in het algemeen toe schrijven. Wat / betreft, zo zou

de a misschien door zijn velaire uitspraak ten onzent te verklaren zijn. Men
bedenke bij dit alles dat onze voorbeelden niet talrijk zijn. In het algemeen

kan een zekere lluktnatie tussen open en gesloten klank in voortonige letter-

greep niet verwonderen, daar ook in het Frans de protoniese klinker een

middenpositie tussen open en gesloten klinker inneemt.

2. Vóór vereenvoudigde groep. De grote verscheidenheid van

behandeling stemt volkomen overeen met hetgeen wij zagen bij de betoonde

klinkers. Vóór medeklinker gevolgd door yod en voor s uit is vindt men in

de oude taal gesloten klinkers, tans open vokalen, een bewijs dat de ver-

binding van de beide konsonantiese elementen in de JVJiddelnederlandse uit-

spraak inniger was dan tans. Vóór vereenvoudigde dubbele medeklinker

komt a zeer vaak voor.

3. Vóór groepen van medeklinkers. Vergelijkt men, in de tegen-

woordige taal, soort met sorteren, poort met portier, portaal, dan is het

duidelik dat de gesloten uitspraak van het grondwoord onder invloed van

het akcent is ontstaan. Tn overeenstemming daarmede is dat ook proton, a

en e vóór r -j- kons.^ s -\- kous., in het Nieuwnederlands, zelfs in oude

Avoorden, een open uitspraak hebben. Maar hoe is dan, in het Middelneder-

lands, de gesloten klank te verklaren? V\^ij hebben hier zonder twijfel te

doen met eigenaardige verschillen tussen de uitspraak van Vlaamse dialekten

in de Middeleeuwen.

2. e 9.

Schrijfwijze. De uitspraak in liet Middelnederlands is onzeker : tegenwoordig

,

zeggen velen metaal met c ; maar het teken e kan , in de Middeleeuwen , in dit

woord zeer goed uitsluitend een a hebben weergegeven. Daarom heeft de schrijf-

wijze e op zich zelf geen bewijskracht. Voor enkele woorden, waarin het prefix de
met het artikel is verward (desipline, deduut, delovie) is de uitspraak 9 zeker.

Ook de tegenwoordige uitspraak 9 kan als bewijs gelden voor de Middelnederlandse,

evenals de Mnl. schrijfwijze eu.

Het is niet gemakkelik in het Trans é van s te scheiden in de Middeleeuwse

woorden; voor de latere hebben wij in de tegenwoordige uitspraak een ken-

teken. Veel woorden hadden in de Middeleeuwen 9 , later c; zie over de

datum van overgang van 9 in /Thurot, De la Proiiovciatiov fraii(^aise,\^'2.^.

In het Frans komt proton. S' 1) uit Lat. a voorafgegaan door een pala-

taal; 2) door dissimilatie uit Lat. i; 3) uit Lat, e in o])en syllabe.

De onzekerheid over de in het Frans aan de onze beantwoordende klank

maakt dat wij ons hier, meer nog dan voor de andere vóórtonige vokalen,

zullen moeten bepalen tot de eenvoudige vaststelling der feiten.

1. 0.

Vóór enkele medekl. : freurie 2 ,
gelatine 3 ,

gelei 3 , krediet 3 , methode 4 , pe-

dant 4 , revellie 4 (reveil) , enz. enz.

Onzeker zijn begaert 2, hegine 2,
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2. é. ')

Vóór enkele medekl.: lienmt 1, luetiial 1.

Onzeker is de Middeleeuwse uitspniak \ au deze woorden. Zijn verdwenen : ebene 1,

epileni'ie l.

II. i\

Vóór enkele medckl.: beirijaert 1. boufi^ine l, mettael 1.

Vóór vereenv. i;:roop: felloen 1, peiiies -1.

FeUoeii kan onder invloed van /'V /ijn tjcvonnd. J^t^Ilies is merk waardig

onidtit het jong is.

4. a.

Vóór enkele niedekl.: araiit 2 (heraut), balicr 2, galetiju ?> (_ü,'elatiiic), niataal 3,

papeie 2 (pipeide\

Vóór vereenv. jjroep: latrine 3 (lectrine), mallote 3 (plant).

Het Oiulfraiis kent dezelfde overgang vóór l: Ja/os,Jaleie, 7nalancolie {tenzij

dit volksetyniülogie i.^), en, vóóv •>, in Oo^itelike, dialekteii (Eckarut p. 85).

5. i.

Vóór klinker: criature 2, liaal 3.

Vóór enkele medekl.: bisaetse l, bisant 1, chivaetsie 1, dilevcreren 1, fuiraeut 4

(vehement), timele 3, pipeide l, Öivaal (eigennaam, Fr.

cheval), trisoor 1 (triesoor 1).

Vóór vereenv. groep: Pippijn 1.

Bisaetse, bisant , dileverereu zijn misschien latinismen („Essai'\ p. 90 en

105); in chivaetsie en Sivaal is /' misschien in verband te brengen met de

* die voorafgaat; trouwens, ook in hel Frans komen deze vormen voor

(EcK.\RDT, ]i. 37), evenals vdrancolie {= melancolie); in het Waals treft

men de overgang van prot. a in /" ook aan (zie o. a. in Grandgagnage. II,

de composita met ri = Vv. re). Toch is d(! verandering zeker Aederhinds in

de meeste der vermelde woorden.

6. O.

V(Mjr één medekl.: bosant (Mnl. Wk.), l)rouwieren 3, uiotaal 1, trosoer 2

Deze overgang

(ECKARI)T, p. 75)

Deze overgang iiani't in het Frans samen niet een labiale konsonaiit

7. ee, 11.

Vóór één medekl.: fumelc 1, imputrereu 3, jiilcic 2, mu>5urc 1, ruweel 2

(reveel).

Vóór vereenv. groep: i'u])pijii I.

Deze overgang hangt in het Frans samen met een labiale konsonant (Eckardt,

p. 75, 78).

*) Zie Handelingen van liel I'/tiloloijenconyres te Leiden, lyuu, \>. !>1.
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8. 3 valt weg.

Vóór klinker: gemangiert 1, kans 2, tologie 2 (theologie).

Vóór liquida: fluweel 2, floers 2, grolFel 1 (giroftel), ploten 2, pluche 4,

prilleus 2, struis 3, vnii 1.

Het schijnt dat, in tegenstelling met hetgeen wij op ]). 198 opmerkten

bij a, (Ie » vóór klinker niet vroeger is weggevallen dan vóór liquida.

3. (B.

Fr. prot. <i' komt alleen in jonge woorden voor.

B 1 ij f t in het Nederlands (£.

Vóór enkele medekl.: fleuret 4.

Vóór vereenv. groep: cueillote 2.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Pr, ee wordt è.

Vóór vereenv. groep: quelloot 2 (cueillote).

2. Pr. (E wordt i.

Vóór vereenv. groep: filet 2 filget 3 (vgl. p. 203).

?, n, u.

Vóór de toon komt Fr. i uit Lat. i en^ in „geleerde" woorden, ook uit

Lat. ï.

Fr. i vóór de toon blijft bij ons i in open syllaben, wordt
«in gesloten syllabe, overeenkomstig de Nederlandse klank-

wetten, behoudens uitzonderingen.

1. Vóór klinker.

Met i

:

diamant 1 , diamargaritoen 1 , diainaroen 1 , crirren 1 , liaert 1
,

lias 3, lieren 4, lioen 1, triakel 1, triëren 3.
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2. ViiiJr iiH'ilfklinkor (;il of iiiot oorsjiroiikelik enkelvoudig).

Met i: adviseren 2, adviseur i, aecjuitcren l, arriveren l, iissifijnercn l,

billet '•), hillioen '2. bivak 4, defileren 1^, friseren 3, Gironde I,

«jisarme 1, idee -', kwitantie 4, kwiteren 4, lidekant 3 (ledikant),

limoen '2 (van een rijtuiii;), limoen l (vnu-Iit), litiere 2, livrei 2

lievereie 2. lieveren I, livereren 1, Milaan I, i)i([ueren '.i

,

ribaut 1 , riifeiir 2 . sii^naal 3 , siroop 1 , stilet I , tierelein 2
,

vignet 3 , enz.

Met i en t: eipier 3 sippier 3, gridelijn 4 i^riddelijn 4.

3. YiiiSr groepen van medeklinkers.

Met i

:

riskeren 4.

Met ï: filtreren 4, klisteer 2, reo^istreren 2.

Onzeker zijn attristeren 4, issue 2, pilleren 2 en spilleren 2.

De uitspraak vau i als i, tegen de Nederlandse klankwet, in riskeren is,

evenmin als bij ari'iest enz. (p. 158), in verband te brengen met de groep

•y -}- kon-s. die erop volgt; het woord heeft zich eenvoudig minder dan de beide

andere aangepast aan het Nederlandse vokalisme. Opmerking verdient dat prot. i

niet ()' is geworden, zooals in een betoonde lettergreep (vgl. Van Helten,

]). 47). De vormen Jijnaucie, lijniael en schrijvein, die door Kiliakn wor-

den vermeld, zijn veranderd naar analogie van het stamwoord; lijpaercl {Kxh.)

is niet Hollands. Sippier vertoont de open klank vóór p, waarover vroeger

(p. 201) is gesproken naar aanleiding van proton. «. Met griddelijn weet ik

geen weg.

Bi e zon de re Veranderingen.

1. Tr. i wordt ie.

Vóór klinker: lieaert 1.

Vóór enkele raedekl.: hieraut 2, lieverei 2, lieveren 1.

Vóór groep van medekl. : viertuut 2.

Prof. Van Helten spreekt over deze overgang o]) p. 11 '2 en vlgg. Hij

vermeldt in de eerste plaats een verandering van i in ie vóór r in Neder-

landse woorden, en neemt daarbij ontwikkeling van een a na i aan. Daarna

citeert hij enige Latijnse en Franse woorden , waarin hij schijnt aan te nemen

dat de ie diende om de i (niet ^-) klank weer te geven. Evefiwel, verwarring

van i en i was alleen in gesloten syllabe (dus in rierfmit) mogelik; in de

andere woorden zou de i-uitspraak door de schrijfwijze i duidclik genoeg

zijn aangegeven. Ik vermoed dat ie hier geschreven is om verwarring te

voorkomen met de uitspraak van i als <-' , die in betoonde lettergrepen der

overgenomen woorden en in Germaanse woorden met / begoji op te komen

(p. 157).

2. Fr. i wordt é (a), è.

Vóór klinker: leoen 1.

Vi)ór enkele medekl.: beloen 4 (bilioen), Geronde 1, leverantie 2, leveren 1,

levererea 2, Ie versoen 1, Melaun 1, regeur 2, spetael 2.
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Voor vereen V. groep: belgioen 2 (billioen), fetaelge 2 (viktualie), ledekant 3,

lettier 2 (litiere).

Iii leoen en lettier (naast lectiere 2) mag men latinisatie aannemen. In de

andere woorden is de overgang van i in f iets geheel anders dan dezelfde

verandering in geakcentueerde lettergrepen (p. loS). Tn het Frans is hij iii

protoniese lettergreep een gevolg van dissimilatie.

Vóur enkele medekl.

:

Vóór vereenv. groep

:

3. Fr. i wordt a

avoor 3, rabauw 2 (rabaiit), sarroop 2.

assue 2, balioen 2, latier 2, Macliiel 1.

üpm. Raiiwbauw is zonder twijfel door volksetvinologie

te verklaren.

Vóór enkele medekl.

:

Vóór vereenv. groep:

4. Fr. i wordt O (u).

proveie 1 , robaud 1 , soroop 1 , soveie 1.

boelioen 1.

5. Fr. i wordt ee (Ü).

Vóór vereenv. groep : bulioen 2 , suppier 3 (cipier).

Misschien hebben de labiale medeklinkers invloed gehad op deze wijziging.

Vgl. Fr. afnhler, en Eckardt, p. Ie34.

Vóór klinker

6. Fr. i wordt ai, ei.

craieren 1 creieren 1.

Ik weet niet hoe deze vormen te verklaren. Een Franse dialektiese vorm

kan men er niet in zien '); evenmin een Middelnederlandse, daar ai geen

Mnl. klank is. In „Tijdschrift", XXI, p. 64 vermoedde ik dat i in a is

veranderd (volgens n°. 4) en dat er, om de liiatus op te heffen, een // is

gesproken; creiereu zou op dergelijke wijze kunnen worden verklaard. Moet

men misschien lezen cra-ieren, cre-ieren? Analogie va)i kraau'ii is niet

onmogelik.

Vóór klinker :

.

Vóór liquida:

Vergelijk p. 198.

7. Fr. i valt weg.

troef 4 (vgl. p. 187).

stroop 4. Dial. drek (Fr. direct).

') Mligd. Kroijerre is een ander geval (zie Tn. Maxkinf.r, in Herng.'i Arrliiv^ neue

Serie, XI (1903), 404).
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II.

Kr. '' i 11 vóórtonige syllabe blijft H in opni 1 e 1 1 e i irrtM- j)

,

witrdt //' in g e si t» ten 1 e 1 1 e r gree )), behoudens u i t /, u n d e ri n ge n.

Yóór enkele medeklinker.

.Met ii : biitoor 1 , tluweel i . jugcreu 1
, julei) 2 . ciibebe 2 , iniireren i ,

jmulerie \. putier 1, tniwant 1, enz.

'1. Vixu' vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Met ii : debuteren 1

.

•3. Yóór groepen van medeklinkers,

a. van muta cum liquida.

Met d' : trutl'eren 4.

Met (e' : Duvveruian (Fr. du Froment).

1). Yau andere medeklinkers.

Met ii: bruuskeren 4, illustreren 4.

Met (e: muskaat 1: fulmineren K turbant 3 (tulband).

Onzeker is de uitspraak van: adjasteren 4, fustalie 1, fustein 2, hustijn 1,

turkois 1.

In deze woorden gaat het dus met /' precies als met ü in Germaanse

woorden en in overgenomen woorden waarin hij betoond is, behalve dat hij

nooit (V wordt in open lettergreep; poifier (/ie p, 162) is /onder twijfel eeu

analogiese vorm. Wij hebben oj) p. 207 een analoog verschijnsel voor /' ge-

konstateerd. Yerder verdient vermelding dat in twee woorden vuur * -j- '"sde-

klinker /' niet o; is geworden, en ook daarin komt /' met ? overeen (p. 207).

B i e z o n d e r e Y e r a n d e r i n g e n.

1. Fr. Ü wordt O (u).

Vóur enkele medekl.: foret ] (fret), cobebe 2, covele 1 (keuvel i, robijn I.

Vóór vereenv. medekl.: botit 2 (buffet), porreide 3 (puree).

Vóór groepen van medekl. : fostein 2, hoestijn 2, moscaat 1; torkois 1.

In de Noordfranse dialekten komt deze overgang zelden voor (Eckauüt,

p. l:J7).

2. Fr. ü wordt a.

Vóór vereenv. groep: bavijt 2 (buffet), japon 4,

Vóór groep van medekl.: faataen 1 (fustein).

Veibaiid. Kon. Akad. v. Welcnsch. Afd. Lelterk. N. R. Dl. VM. 11
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3. T']-. ü wordt è, ».

V()()r onkele medekl.: asseradear 4 , nsscrereii 4, forrct o (frot), Ireuaut 1. |)i:il.

sebiet.

Vóór vercenv. groe]).- Ijefit 2 (l)uftet). belet 2 i^billet).

Yó(U" groep van luedekl.: festeiii 2.

In GoDEFRüY vind ik een Luikse vorm fedawe. Vgl. Eckaüdt,
J).

1.'3S.

4. Fr, ü wordt i.

Vóór enkele medekl.: bitoor 2, quiracie (.,Kssai", p- 111), triwani 1.

Vóór groep van medekl.: tistein 2.

Vergelijk Eng. hltteru, Middeleng. hUotire.

5. Fr. Ü wordt au.

Vóór w : Hauwiel ;5 , tlauwine 3. trouwant 3. trouwcel 'ó.

A'^ergelijk p. 198. De it heeft zich hier uit w ontwikkeld en deze groep

valt samen niet groep 1 en 2.

6. Fr. ü valt wes:»•

Vóór licpiida

:

astrant 4, fret 2.

Vergelijk p. 198.

U.

Schrijfwijze, zie p. 163. De Franse orthogratie o in een voortonige lettergreep

kan ook de klank u weergeven, en in het Nederlands kan o navolging van die

Franse schrijfwijze zijn, en dus ook de klank u hebben voorgesteld, hetgeen ook

bewezen wordt door geïsoleerde vormen als bokeren naast boekeren. Evenwel , de

tegenwoordige uitspraak van sommige woorden (bottelier, gordijn, enz.) bewijst dat

proton, o ook de klank o heeft kunnen weergeven in de overgenomen woorden.

Mij bleef dus niet anders over dan, al is het onder voorbehoud, o als bewijskrach-

tig voor de uitspraak o te beschouwen. Vóór een hiatusvokaal duidt de schrijfwijze

OU niet noodzakelik de klank u aan.

De Franse protoniese u komt voort uit 1) Lat. o ü, vrij en in positie;

2) Lat. vrije ö; 3) in sommige woorden Lat. ó in positie; 4) o -\^ l.

Pr. u blijft in liet Nederlands //, of wordt ó,n.

1. Vóór klinkers.

Met u: brouaedse 2, devoueren 4, doeane 4, doeanier 4, douarie 1,

zoeaaf 4.

Met ó: alowiere 1, foïne 3 (fluwijn"», cowarde 2 (kauwoerde).

Met u en ó: advoueren 3 desavoeren 3.

Onzeker is de uitspraak van brouwet 2, fouwijne 3.
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rh V('K)r oorspronkelik enkele niedeklinker.

Mt't 11 : MiTonseren 1. boekiuiicr 4. ijouveriiacl 3, ijouvernaiitie 2, jjoii-

vcruoment ~'
, s^oevonieiir »' , eouli^-ic I. coiiloir I , counij^eren I.

koeverereii 2, prouvoreu i, troiil)a(lour 4.

Met ó, o: a^sopieren 4, belionlereii 1, boverie 2, l)ovier 1, tlo/.ijii 1 dossine 2,

floreren 2 , governeren 3 , coverkief 1 , covine 1 , covertoer 1

cort'ertorie 3, eoloverine 2, covertiire 1 cotrerturc 1, loveren 3

(laveren), novelle (•
,

polane 3 pollanc 3. profiteren 2, pro-

vanile 2 , selioltilioen 3.

Met u en o : fonrein 2 forein 2 , «foevernante 4 governante 3 , lioelette 3 holette 3,

eoulenr 2 eoluer 2, couleuvre 2 colovere3, koerazie 4 coranc 3 .

koerai^eus l eoragens 3, couleren 4 coleren 2, mouvement 4

movement 4, proulHjt 2 profijt 2, proeven 1 proven 1, soula-

geren 4 solageren 3, souperen 4 sopjjereu 2.

Onzeker is de uitspraak van boeverie 1, coeverteure I.

3. \ óóv vereenvoudigde groepen van medeklinkers,

a. Van verschilleiule medeklinkers.

A'óór 1'r. 1.

^let u- koejeneren 4.

:Met ó, o: Bollioen 1 iSto. II, '<97).

V(Mir Fr. V.

Met ó: govioen 1.

Onzeker is de uitspraak van goevioeu 1.

Vóór Fr. s, s (Ofr. ts , ts).

Met u: aboucheren 4, debouohé 4, houchieren 2, retoucheren 4.

Met ó : boetseren 3 , hoseel 1

.

Onzeker is de uitspraak van boetseel 2.

Vóór Fr. z (Ofr. dz\

Met u: boeget 3, gougaer 3.

Vóór andere Franse klanken.

Met u: adjoutereu 4, boezeroen 4, degouteren 4, gouteren 4, koepon 4,

cou])abel 4 , couperen 4 , outrageren S , outroi 1 ,
pousseren !•

,

rouleren 4, routine 4.

Met ó, o: foreel 1, foreren 2, coperrose 2, Kosijn 1 (Sto., Y, 3.55), cossen 2

(kussen), molage 2, moltoen 2, rotier 3.

Met u en o : boeket 4 boket 3 , foerage 4 foraedse 1 , foerier 2 forier 3 , coe-

telas 3 kortelas 3 , moeleren 3 moleren 3 , souffisant (v. Helten)

sotfisant 2.

b. Yan dubbele medeklinker.

Met u : degoutteren 4 ; boullon 4; mousseren l ; diskoereren 3, koerant4,

koerier 4, toerette 3; poelage 2.

Met ó, ó: kroppier 3; adoberen ]; l)otteloef 4, bottelier l, bottelrie 2,

glotoen 3 glottoen 1, gotiere 2 gottier 2; borage 2 (bernage),

borecl 1, toreel 1; poleie 2.

Met II en o: bourrat 2 borat 2, bouteille 2 bottelje 4, foekren 3 foleren 1

follercn 1.

1. Vóór groepen van medeklinkers,

a. Yan muta cuin liquida.

Met u: accoutrercn 3, goubiet 2, recouvrement 3, recouvreren 2.

Met ó, u: dobbeleren 1, dobbeleel 2, dobbelet 1, dol)lier 1, doblitsc 1

dobbelice 2, oblier 2.

II*



212 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERTiANDS.

Met 11 en o : boucraen 1 bocraen l bolcraen 2 , boekelare 1 bokelaar 1 , oublie i

oblie 2, soiivereiii 2 sofereiii 2.

1). Van andere medeklinkers.

s eu medeklinker.

Met ó, o: jostieren 1, costerie 2, costillier 2, mosquet 4. inosquetier 4.

Met 11 en o: coustume 1 costume 1.

Onzeker: joestement 1, joesteren 1, joesterie 1.

r en medeklinker.

Met u: luljourneren 4, boerderen 1, destourbanche 2, destourneren !•

,

koertiseren '6
, courtage 4 , Courtro.sijn 2 , retourneren 4 , tour-

nois 2.

Met (). o: bordoen (muziekterm en „stok") i, Borgheng-ioene 1, destor-

beren 1 , forneise 1 ,
gordijn 2 , liordieren 1 , hordijs 1 , cor-

tanwe 2, corliaen 1, kortout 3, ordeis 2, porprijs 1, sorcoot 1,

torcioen 1 , torneel 1 , tornekeel 1 , tornesol 3 , tornieren 1

,

torseel 1.

Met n en o: bourdeel 2 bordeel 1, foerneren 4 fornieren 3, journaal 3 jornaal 3,

journeie 3 jorneie 3, courtier 2 coltier 2, coursier 2 corsier 1,

koertois 3 cortoi? 1 , kourtoisie 3 cortoisie 2 , courtauwe 3 kor-

touvve 3 ,
pourpoint 2 porpoent 1 , sourplus 3 sorplus 3 , toer-

nooi 3 tornoi 1 , tourinent I torment 1 , trousseren 2 trosse-

ringhe 2.

Onzeker is de uitspraak van oerderen 2 (horderen).

rt" en medeklinker.

Met u : souffleren 4.

Met o: sofflet 3.

In sommige dezer woorden kan o in plaats van Yr. n verklaard worden

door (Ie invloed van een andere taal, het Latijn of het Italiaans; zo bijv.

in novelle, promoveren , movement. Maar in verreweg de meeste is de wisse-

ling die wij tussen ii en o waarnamen, nioeielik te verklaren. Ook het Prans

heeft die wisseling gekend, althans in de IB*^ eeuw (Thuuot, \, 252), maar

waarschijnlik ook vroeger; de orthogratie stelt ons echter niet in staat voor

het Oudfrans een scheiding tussen woorden met o en woorden met u te maken.

Bie zond ere Veranderingen.

1. Pr. U wordt ü, (B.

Vilór klinker: aluwire 1, bruwaets 3, bruet Ij duagiere 3, duweren 2,

fluwijn 2, fuweren 2, juweren 1, cuvvoerde 2, Cuwaert 1,

Euem 1 (Fr. Eouen; Sto. II, 1321) lluwaen 2 (Brab.

Y., Yll, 4888).

Vóór enkele medekl.: duzijn 1, culuevere 3, putakers 1, Eugier (Sto., III, 70),

schuiffelioen 3.

Vóór vereenv. groep: Bulgioen 1 (Sto., 1, ll'Jl), fulgie 1 ; buutseel 1 butseel 2,

huseel 2 ; buggerie 1 , suffisaut 2 , kussen 2, cussi-

neel 2 ; muttoen 2 , sucoers 1 , succoers 1 ; buffon 4

,

criipiere 1, currier 4.

Vóór groep v. medekl. : beukelaar 1 , dubbeleren 2 , cuverkief 1 , cuverture

(Mnl. Wk.).
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custcrio 2 , custode 2 , oustiuno 1 , musoct 1 , musket l
,

mustatse :? , niustele 3.

(listurborcn 1 , furuiereu ."5 , ourliaan 1 . i-ursacl 1 ,
])ur-

purijn l, reml)urseren 3, surcoot 1 , turhcreii 1, tur-

seel 1 , Ur/.iju i l"r. Oursin).

stifflet 3.

In versfhoidenc woorden kan '/ door latiniserintr worden verklaard; zo in

buggeri^, sufjisunf. currier, (Visturhi'n'n , rf'inhursereii.

Ü. Fr. Il wordt a.

Vóór klinker: kauworde 1.

Vóór enkele niedekl.: caloor 2, capitorie 4 (eovertoer), laveren 3, palane 2.

Yó<)r vereenv. groej): matoen 2, sacoers 1; paleie 2.

Vóór srroep V. medekl.: custume 2, masret 2; bardoen 2, gardine 2, kartouw 3,

naerduis 2. parpoent 1, sarcoet 1, tarbot 4.

In het Ondfrans vind ik 'inarone (= couronne), „Floov.", 'Z2S7 ), caourde

(God.), waarin a door dissiniilatie is te verklaren (Eckardt, p. 115).

'i. Fr. u wordt è, a.

Vóór klinker: alewiere 2. üial. perrewet (Fr. brouette).

Vóór medekl.: Belioen 1 (Sto. , I, 1191, var.), dezijn 2: peleie 2.

Vóór r -\- kon.s.

:

berrleel 2 , vernoeis 2 (fornuis)
,
perpoent 2

,
perprijs 1

,

sercoet 1, ternoi 2.

\ ergelijk Eck.^udt, p. 113 en 115.

I. Vr. II wordt i, 1.

\ ói)r vereenv. groep: tirelantiju 4.

Onzeker is : Kisseeuw (Fr. Rousseau?).

5. Fr. II valt weg.

Vóór klinker: pakers 1 (putaker).

Vóór li([uida : brat 2, kleur 4, klovenier 3, clover 2. krant 4, kroon 1.

Ojjraerking verdient dat van l'roon reeds in de eerste periode en uitsluitend

de vorm met gesynkopeerde n voorkomt, hetgeen zou doen vermoeden dat

het woord in de \ (ii'irf'ranse periode hier is gekomen. Vergelijk verder p. 198.

."). Tweeklanken.

ai.

Schrijfwijze, zie \>. Ififi.

J)e Franse proioniese ai blijft al [ai/), of wordt pi [èy), a of

r (A Voor de late woorden /ie me n /-.

1 . Vóór klinker.

Met ay : paeyeinent 2 (pejeraent), raeyeren 3, sajet 3.

Met èy, éy : l)eyaard 1, essayeur 3, pejemcnt 4, preieel 2.
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Onzeker is de uitspraak van aieren 2 , ba_yaert J , clelayeren o , essayeren 2

,

fraieel 1, gaiole 1, contersaiel 2, prayeel 1, saiette 2, temayereu l.

2. Vóór enkele medeklinker.

Met a: klaroen 3, masiere 1, plasant 1, raziju 3.

Met ei: eilaas l, pleizier 3.

Met ai en a: aeisement 3 asiment, 2.

Met ai en ei : saeizoen 3 seizoen 1

.

Met a en ei: azijn 3 eisel 2, fasaen 1 feisaen 3.

Onzeker is de uitspraak van ailaes 1 , aiseren 1 , aisin 1 , appaiseren 4 , assai-

soneren 4:, faisaen 1, maisiere l, plaisant 2, saisieren 1, saisine 1.

•i. Vóór vereenvoudigde groepen v.ui medeklinkers,

a. Van verscliillende medeklinkers.

Met a: fasceel 2, farfature 3, latuwe 1 lattuwe 3, vaselment 2.

Met ei: feitijs 2, feiture 1, treithiet 2, verleisieren 1.

Met a en ei: katijf 2 kattijf 3 keitijf 1.

Onzeker is de uitspraak van : faitijs l, faiture 1 , kaitijf 1 , maiseel2, plaidieren 1,

portraiture 2, traitiet 2, verlaisieren 1.

b. Van dubbele medeklinker.

Met a: abasseren 2, inkasseren -i.

1. Vóór groepen van medeklinkers,

a. Van muta cum liquida.

Met H : agret 2 , luatres 4.

b. Van andere medeklinkers.

Met ei en c: meisniede l inesniede 1.

Onzeker is de uitspraak van niaisniede 1.

Zoals men ziet, bestaat er een grote overeenkomst tussen de behande-

ling van ai vóór de toon en in betoonde lettergreep. Sa/e/ is het enige

woord dat tans ai heeft, en hier staat de diftong vóór een klinker; vergelijk

p. 167, waar gewezen wordt op het voortleven van ai aan het eiiui van het

woord. De uits[Kaak ei is natuurlik Ondfrans, de verandering van ai in a

zeker Nederlands, al komen in Noordelike Franse dialekten ook vormen als

mazo (Fr. maisou) voor '); immers, in betoonde lettergrepen heeft de over-

gang van Ofr. ai in a geen equivalent in F'ranse gewcsttalen, en het gaat

niet aan in de Middelnederlandse woorden a voor ai vóór de toon te schei-

den van a voor ai in betoonde syllabe. Natuurlik moet in jonge Avoorden

a voor ai anders verklaard worden; in inkasseren is de a aan de invloed

van kas te danken. De vraag is of Mnl. è voor ai altijd geïdentiticecrd

moet worden met F^r. c uit ai; onmogelik is het niet dat e soms bij ons

uit Er. ei is ontstaan. Mesniede bijv. is reeds zeer oud.

'j Revue pat. (julturom., V, 1)8; Eckaiïut, p. 45.
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H i e / o ml (• re \ e rand e r i ii l;i' n.

I. l-'r. ai wordt j.

\ ótir eiikelo lUL'ilekl. : plezier l.

ViKÏr vereen V. i;;roe|): foseel 3 (fasceel), fetijs l, ketrjf l, tretict i, tretierun 2.

-.1. Kr. ili wimli i. i.

Vuör klinker: luart 1. friecl ~. ^ioelo :J . prieel 1.

Vóur enkele medekl.: plisaiit ."5.

Vóór vereeuv. groep: tisiien x' , tisseel 2, sizocu 2.

Vóiir groej) V. medekl.

:

niisniede 2.

Deze overgaug kan nioeielik Frans dialekties ziju. Vgl. Eckakdt, p. l-'i.

'ó, ¥v. ai wordt oi.

Vóór klinker: froieel 2, proieel 1.

Deze overgang zou desnoods Frans kunnen zijn. Zie bijv. Godefuoy, X,
'2b l'^, s. V. pa'icnicnt en VI, 'i'^K^ s, v. iiralere; vergelijk Eckardt, p. 12,

ló. Het is niocielik deze Franse vormen te loknliseren. Men lette er o]) dat

in beide bovengenoemde; woordeti een labiale medeklinker voorafgaat.

k Fr ai wordt o.

Vóór oukelo medekl. : mosier (gat) o (miii.'siereX rozijn 1.

Zie FcKAiiuT, p K), 41. Ook bier gaat altans in /«(>*««/• een labiale mede-

klinker vooraf. Rozijn kan uit Ofr. dial. rois'ui komen.

5. Fr. ai wordt au.

Vóór vereenv. groep: saiizoeu 2.

Misschien i.s an hier een schrijfwijze voor u.

01.

S <• Il r ij i w ij z e , zie p, 1 ü >

.

De Franse protoniese oi 1)1 ij ft bij ons o 't of wordt o. Voor
de laat o v e rge no iii e m woorden zie men a.

1. Vó(^r klinker.

Met oi : nneren \.

(Jnzeker is de uitspraak in defroyeren 2, einployeren t, noiaal 2, Troyeiic 1,

vcrnoieren 1.
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2. Vóór enkele medeklinker.

Onzeker is de uitspraak van hoirie 2 , croiseren 3.

3. Vóór vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Met o (u): exiilooteren 3 (vg-1. p. 195), Potau 1 (Stc, IX, G69), Potte vin 1,

poesoen 2.

Onzeker is de uits2)raak van: poisoen 1, Poitau 1, Poitevin 1.

Royeren en explooteren zijn beide jong; het zijn waarschijnlik schrijftaal-

vormen. Daarentegen wijzen de andere vormen met u op een tijd waarin de

Fr. oi nog als o -f-
'' klonk.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Er. oi wordt i.

Vóór klinker: liael 2 niael 2, viagie 2.

Vóór vereenv. groep: pisoen 1, Sissoen 1 (Fr. Soissons; Sto., X, 1033); aconis-

cieren 1.

De woorden van de tweede groep kunnen door het Frans worden ver-

klaard (EcKAiiDT, p. 93). Pisoen kan ook uit een Ofr. vorm puison komen,

viagie % veranderd zijn naar Lat. via.

2. Fr. oi wordt ai.

Vóór vereenv. groep: Paytau 1 (Fr. Poitou, Sto., IX, 669, var.)

3. Fr. oi wordt a.

Vóór vereenv. groep : Petau 2 (Fr. Poitou).

4. Fr. oi wordt ü.

Vóór vereenv. groep : pussoen 2 ; Putouw 2 (Fr. Poitou).

5. Fr. oi valt weg.

Vóór enkele medekl.: ocsoen I (occasoen), oesoeneren 2 (occoisoueren).

In deze beide woorden is blijkbaar oc niet meer als prefix gevoeld; de oi

staat dus niet meer in de beginlettergreep, zodat deze Avoorden eigenlik

vallen onder de rubriek van vóórtonige klinkers die niet in de „anlaut"

staan en die wij hierna zullen behandelen.

Dialekties komen jiog andere veranderingen voor. In /eekind bestaat de

naam Passenier en Poessenier. Dit is Fr. Poissonnier.
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III.

Krans protonios // / wordt i ii hei \ cd e r 1 a iid s /'; in 1 ;i I e

woorden te'.

I. Viiór kliiikiM'.

Met n: diiwiero l. ijniwicr 3 (irniior).

Met w i
: appuyeren L

Dii/ekcr is de uitspniak van gruier 3.

'1. Vóór medeklinker (al of niet oorsproiikelik onkelvondig).

Met ü: curaetse 3; busine 1; fruiteric -2, fruitier 2.

Vergelijk de betoonde i/i, p. 17(1.

B i e z o n d e r e V e r a n d e r i n g e n.

Fr. ui wordt a O, II.

Vóór enkele niedekl. : bazuin i. bosine 1, boussine 1.

ei.

Bliift onveranderd

Vóór vereen V. urroep : leitiere l.

ie.

Frans protonies / f; wordt ie of r; in late Moordeii hoort
ni e n / f'.

Vóór enkele medekl. : piëdestal L
Onzeker is de uitspraak van chieftein '2. I'edestael 3 kan uit üfr. pcdcstal komen.

Vóór vereenv. groe]). Onzeker is de uitspraak van rierewaerde 2, vielgiart 1.

Vóór irroep v. medekl. : tercelet 3.

Onzeker is de uitspraak van tiereelet 3.

Zie t)ver de uitspraak van /V en de reduktie van ie tot e, ]). 171'.

H i e z o n d e r e V e r a n d e r i n g.

I"r. ie wordt i.

Vóór enkele medekl.: I'irapcel l.

Vóór vereenv. frroep: viliaert 1.

Zie hierover, p. 1 7 t.
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leii.

Frans j) rut o nies lea wortlt bij ons ie, iew, ü (/«'), d.

Yuór enkele niedekl. : luitenant o.

Onzeker is de uitspraak van lieuteuaut o.

Yóór vereenv. groep: poursiewaut 2.

pourchevant 3.

Zie over tleze vornieii p. 175.

au.

S c h r ij i' \v ij z e , zie p. HG.

F raus p r o t o ii i e s a n w o r d t Ij ij ons h "' of a. Over de 1 a a t

overgenomen woorden, zie o.-

1. Vóór enkele medeklinker.

Met <M,"' : authentiek 1, automaat 1, automobiel 1-, laurier o.

Onzeker is de uits])raak van audiencier 2, augure 1, cautioen 2, laurijii 1.

2. Vó()r vereenvoudigde groepen van medeklinkers.

Met a" : auteur 4, autoriseren 1, autoriteit i
,
])outenier 1, souterie 2.

Met u

:

abeel 1 , aberjoel 2 , acotoen 1 , aniutse 3 (muts) , fatsoen 2 (faut-

soen), favisage (vgl. p. 201), cassiede 1 (chaussee), cartbor 2

(komfoor, vgl. p. 201).

Met au en a : verbouwereerd 4 verbabeert 1 te babbaert 2.

Onzeker is de uitspraak in- aubeel 2, auberioen 1, aucerois 2, baudekiju 1,

faucereu 1 , fautsoea 2 ,
gaugieren 8 , caurtbor 2 , cautsiede I , sauvegardc 2 , sauve-

ren 2, spauleiren 2, sjjaulier 1.

lu jonge woorden als anf&m\ aulhmüek is de uitspraak a"' door de invloed

van liet Latijn of door de sclirijftaal te verklaren. Over a in plaats van «.i),

zie men „liomania", XXX, 109, waar hét vermoeden wordt geuit dat deze

overgang Middelnederlands is.

PoUeuier is niet. zoals in het Mnl. Wk. wordt aangegeven, een bijvorm

\an ijautenier, maar van poWicr. Zie het Hoofdstuk der j^AÜeiding".

011.

Schrijfwijze, zie \>. 177.

In protoniese syllabe komt Fr. on- uit ouder o -\- l. Voor de late woorden,

zie de paragraaf van a.

O f r. ü n w o r d t b ij ons a "'.
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\ uóï vi'ivi'in oiuligcK' i|;roi'|)cii v;iii iiicclekliiikcrs.

Mot ;i" : kouter l. Ciuiter :.* (..heboiiwil laml"), saudeic », ;?aiiil(iiic'r I

( Muildier I , saiidiirc 2 (soliliuin, vautoreii .'5.

Onzeker i- ile uitspraak van couter l („hehouwd land'"), outrage 1 , soudaeii 1,

soiulier l, soiulie 2, souduur '2, voiiteren :.'.

B i e z o n (l i' r e V e r a n d e r i ii i;.

¥r. OU wordl Ó.

Vóór vereeiiv. groep: sottaeu 1 (sultan\

(}. Klinkers en Tweeklanken vóór nasalen. ')

1. il i:^evülgd door nasaal.

Zie p. 17S en iSO.

1. V(M)r oorspronkelik enkele nasaal.

Met pal. a: encanailleren 4, manier 1, stramiju '2.

Met vel. a: chammerande 2.

Met pal. en vel. a: amiraal 1 ainmiraal 1 („Essai", p. 87), banier 1 banner 2,

canevas 2 cannewet 2, panetier 1 2)annetier I, saniit 1 sam-

met '6, stamet 3 stammet 'i.

'2. Y()()r vereenvoudigde groep van dubbele nasaal.

Met jml. en vel. a : gramarien 1 grammarijn 2 , paneel 1 paiuieel 2 , taneit 2 tanneit 2.

'3. Vóór groep van nasaal en medekliuker.

Met vel. a: andijvie -l-, angien l (engien). IJlancetleur 1, dangier 1, gedan-

teerd 2 , kampernoelie 2 , komuianderen 1 , kommandeur :»

,

mandement 2, mankeren 3, manterie 2, pansaard 2, ])ant-

ser 2, planteit 2, plantioos 1, rampaard 4, rantsoen 1, rem-

boers 4, rcmplaeant 4, samblant 1. ?;andaal 3, santorie 3,

standaard 1 , stauson 2 , vanteren 3.

Met a: arrangeren 4, blancraanger 4, dentuur 4, pensee 3, pension I,

jjensionaire t, pointilleren 4, rangeren I.

Omtrent de eerste groej) valt op te merken dat de niis])raak niet // een

gevolg schijiit te zijn vau de nasale uitspraak die, ook v<)ór luisaal gevolgd

door klinker, aan de Oudfrause u eigen was. De vormen oj) ft bewijzen dat

de nasalisatie zwak of altans voor NediTlandse oren niet sterk hoorbaar was.

^^ at (Ie derde groep betreft, zo is liet Ixdangrijk op te merken dat mIUh n in zeer

') Men zie de paragraaf van n vuur de woorden waarin n is weggevalUn.
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jouge woorden, en niet in alle^ de Franse nasale klinker is behouden. En
zelfs in dat laatste geval spreken ongeletterden de a vaak als klinker -|- n

mi, bijv. pensioen voor pension. Voor hanner en sammM , vgl. p. 203. De
groep oin wordt bij ons als wan uitgesproken, in het Frans hoort men daarin,

hoewel niet overal, een t'-klank.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Y\. aii wordt en.

Vóór enkele nas. : pentier 2 (panetier).

Vóór omroep : koiioentreren 4.

Onzeker is de uitspraak v;in: IJlensetiiicr 1, blaiicmengicr 2, dengier 2, koui-

uienduer 3. luenderen 3, mengieren l, ])ensier 2 (pantser).

In koncenirerev zal de e wel door de invloed van het Latijn te verklaren

zijn. Wat de andere woorden betreft, zo is de overgang alleen in penlïpr

zeker; in dit woord kan hij Frans zijn (zie Godefroy); in de andere kan

en een verkeerde schrijfwijze zijn, hetgeen in pentier onmogelik is aan te

uemen, daar de nasaal hier door een klinker wordt gevolgd, in welk geval

de Fr. en nooit met an is samengevallen. Toch schijnt het mij niet waar-

schijnlik dat wij in die andere woorden met een blote schrijfwijze te doen

hebben. Men vergelijke een dergelijke overgang vóór onbetoonde an die

niet in de beginlettergreep staat (zie p. 236). Misschien zou men hier-

mede ook in verband mogen brengen de woorden die proton, a vóór /

'iv.oniUé m è veranderen (p. lüO); in dat geval zal de overgang wel Middel-

nederlands zijn. Maar wellicht is het beter de verandering van rt vóóv nasalen

afzonderlik te houden, en haar met een Frans dialekties verschijnsel in ver-

band te brengen ^); zeker is het echter ook dan niet of wij ze niet als een

Nederlandse overgang moeten beschouwen. Kommenduer kan door het Latijn

worden verklaard.

2. Fr. aii, am wordt all, aui (én, ém).

Vóór enkele nas.: beniere 1, meniere 1, semijte 3 (sarait), stamijn 3 steemijn 2.

Deze overgang zou in verband kunnen worden gebracht met de onder N°. 1

genoemde. Waarschijnlik echter is het een Middelnederlandse verandering.

3, Fr. an, am wordt on. om.

Vóór üToep: avontasie 4 (avautage), avontuur 1, bondoneren 1, kom))or-

noel 2 (kampernoelie), rontsoen 2 . stontsoen 2 (stanson).

In het Anglonormandies heeft deze verandering ook in betoonde lettergreep

2)laats (Behrkxs, p. 78); dat is dus een geheel ander verschijnsel.

4. Fr. aii. am wordt in, im.

Ziie onder e vóór nasaal, p. 221.

M Meyer-Lübke, I, § 248; Haask, Das Verfmlten der Pikarci. und Wallon. Denkmaler

des Mittelalters in Bezug auf a und e vor gedecktem n, p. 48; Eckardt, o./., p. 30.
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4. Fr ail wordt uill , <'ill.

Vüór lukt'lo nasaal: maiiiioro tMiil. \Vk.).

\ üór vereen V. ü:ro«'|) : teineit .'}.

Vüór u:roe|) : paiiiticr '? ))einler (pauetier).

In ile/.e \ im-mhmi kan ui, cl een verkeerde schrijfwijze /ijii voor '', r.

Desnoods /.OU men in paiiittcr invloed knnnen aamieineii van l'r. luti/i.

.'). Fr. il Mxir nasaal valt wci<.

Vóór vereen V. irroep: kneel IJ (kaneel).

/ie
i>

ms.

Zie p. 180.

:2. 6 gevolgd door nasaal.

1. V()(')r enkele nasaal.

Met r: draineren 4.

2. Yóór groej) van nasaal en medeklinker.

Met r* : komraeusaal 2, mentenee 4. j)endule I, pensionaat I.

Met e: linj^erie 4, pince-nez 4, plein-ponvoir 4.

Onzeker is de uitsj)raak van: centborie 3, denteren 4, endivie 3, enj^ien 1,

envie 1. freinrieren 1. lengaedze 2. uialeugien l, plentiens 1, rempart 3, rentsoeii 1.

renvooi 3. sendael 1, senirerie 1 (seignorie), templet 3.

Over de tegenstrijditrheid dat pensionaat niet niet a wordt gesproken,

terwijl pension, [lensionairc. wèl de nasale klinker bij ons liehouden , zie men

]). 28. Pendule kan door het Latijn worden verklaard.

B i e z o u d e r e Veranderingen.

1. Fr. èii, èm wordt iii, ini.

Vóór groep

:

ritseen 2 (rantsoen), siudael 1 . timpiet 3.

Het is onzeker of dit een overgang van r in /' of van a in / is. Vgl.

p. 200 en 220.

2. Fr. èll wordt è\\.

Vóór vereenv. groep : generen 4.

3. Fr. è wordt a.

Dial. kaseem , zie ]). 182.
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O gevolgd doüv iia!>;ial.

Men /ie ]). IS-k

1. \iV)V enkele nasaal.

Met ó: bonenfant 2, bonette 5, domein 3, konijn 1.

Met ó en o: comité 3 kommijt .").

3. \6óv vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker,

a. Van verschillende medeklinkers.

Yüór Fr. n.

Met ()

:

ojuin 3.

Met o

:

pongijs 1 ,
])onjaanl 4.

Onzeker is de nitspraak van: groniart 1, onioen 1; grogneren 1; groeguiart 1,

poengieren 1.

Vóór andere Franse klanken.

Met ó en o: soraer 1 sommier 2 („lastdier").

b. Van dubbele nasaal.

Met ü

:

sommeren („opsommen") 2 ,
(„eisen") 3 , sommier 4.

Met ó en o: comendoer 2 commenduer 1 (kommandeur).

8. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met o: abondant 4, fondament 1, fonderen 2, gonfanoen l, lionnieren 1,

komkonnuer 2, compaen 1, compost 1, contoor 2, consoude 3,

londjaert 1 , monteren 1 , nonsens J , ongement 1 , ongent 1
,

pompoen 3, ronside 1, sconfieren 1, tronsoen 1, trompet 2.

Met ó en n: coonreit 1 conroot 1.

Met n : scoufïieren 2

.

Met o: jongleren 4, jongleur 4.

Onzeker is de uitspraak van troensoen 1.

Zie voor de wisseling ó u vóór enkele nasaal hetgeen^ p. 219 ^ naar aan-

leiding van au is gezegd. De u in ojn/u hangt samen met het wegvallen

van n. De u van coonreit zou doen vermoeden dat het woord zeer vroeg is

overgenomen (vgl. p. 172); men weet dat, vóór nasaal, o in de oudste

periode van het Oudfrans gesloten was (Nykop, I, § 225). Voor ponjaard,

vergelijk p. 203.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Pr. OU, om wordt ÜU, (Kil, CPIIl.

Vóór enkele nas.: cuenijn 2..

Vóór vereenv. groep : pungiant 1 ,
pungijs 1

,
pnngiercn 2 , unioen 1 ; summeren 2,

summier 4.

Vóór groep : abundant 4 , cumpaen 3 , cumpost 3 , ungement 1
,
punktueel 4,

trumpette 2.
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In tie woorden van dv tweede en derde irroep, op (ruinpctte n:i, kan (/ een

latinisme zijn (^..Es^sai' . ]). I 1 1^. Vinir enkele nasaal is de/.e overi^aMi( ook

in het Knms bekend (Kckaui» i'
, y. 1:20).

:-'. Ir. 011, om wol il t ,ni . jm, en.

Vóór enkele nasaal: henijt 4 (_l)üuiet 4), ileuieiu 3.

Voor vereenv. ïji-oep: ejiuui '2 i^ajuin) enioen 1, greniaert l.

Vóór ^roep v. uiedekl.: kersouwe 3.

Deze verandering komt in Xoonl- Frankrijk voor (ErK.\Rur, p. 1:20).

.). Fr. 011, om wordt aii, am.

A'óór enkele ua<aal : banettc 2 , caniju 2.

Vóór vereenv. «rroep: ajuin i angoen :2.

Vóór irroep. V. medekl. : gfanfauoeu 1, kantoor i. karsouwe 3, panipoene 3, ras-

side l (rouside), tramette 3 (trompet).

Misschien behoort hierbij palmeic 3 (ponuueie).

Zie E( K.\i;i)T, p. 1:20. Ofr. aiwr (bijv. „PcrcevHl"', vs. 2185) is een bij-

vorm van Üfr. enor , Jiiet vau oiior. Yóór nasaal -j- medeklinker komt de

veranderinj? van on in ari vóór de toon in versehillende Oudfranse woorden

voor (Xviioi'j 1. § 223; Eckaudt, p. lo;3). Karsouwe is zonder twijfel een

wisselvorm van kersouwe (vgl. p. 200).

4. Fr. 011 wordt ill.

Vóór vereenv, groep: griniaert 1, inguun 2.

5. a gevolgd door nasaal.

Zie p. 201-.

Fr. prot. '> vóór nasaal blijft onveranderd.

1. \ ()ór enkele nasaal.

Onzeker is de uit-spraak van menestreel 1 (minstreel).

2. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker,

acheniant 1 , achemeren 1 , achemure 1 , asseneren 2.

li i e z o n d (! r e Veranderingen.

1. Jii wordt fin.

Vóór enkele nasaal: meistreel i (minstreel).

Deze verandering kan samenhangen met het wegvallen van ;/. V^gl.
]

. 183.
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2. 911 wordt ïll

Vóór eiikcU; luisaiil : niiustreel 2.

Deze vorm l<iiii Frans zijn („Essai"', ]). 10.')).

8. am wordt aiii.

\'()ór vereen V. groep: atsameren 1 (achemereu).

5. ee gevolgd door nasaal.

Blijft onveranderd.

Vóór enkele nasaal.

(lej eimeren 4.

6. i gevolgd door nasaal.

Fr. p r o t. / gevolgd door nasaal b 1 ij f t i of wordt ï.

1. Vóór enkele nasaal.

Met i: affineren 3, grimas 3, grimeren i, limoeie 3 (lamoetsie), limoen 1,

mineraal 4, mineren 1, minuut 3, pinacle 2, tineel 2 (tooneel).

Met i of ï: pinas 4< pinnasse 3.

2. Vóór vereenvoudigde groep van nasaal en medeklinker.

Met i: minioot 2.

3. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met ï

:

pinchieren 2 ,
pinceel 1 (penseel).

Vergelijk de behandeling van proton, i vóór niet-nasaal (p. 206). Zonder-

ling is alleen piiinasse, daar i hier in open syllabe stond, dus bij ons / had

moeten worden. Men ziet dat, evenmin als vóór orale konsonanten, / hier

vóór de toon tot ?' wordt. Pijnappel, Yv. pinacle, is ontstaan door volks-

etymologie.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. Pr. iu, iin wordt all, am, èii.

Vóór enkele nas. : lemoen 4 (lamoen), lemuen 2 (lamoen), lemoense 2 (lanloetsie),

menute 2 , teneel 2 (toneel).

Vóór vereen V. groep: menioot 1.

Vóór groep : penseel 4.

A^ergelijk p. 207.
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2. Fr. in, im wijhIi an , am.

Voor enkele nas.: lamoen 1, lamoet.«ie 2, lannoel .'} (toueel).

Vergelijk p. 20S.

Vv. ili wordt on.

Vóór iMikelo nas.: toueel :{.

Vóór vereenv. ü;roep; luonioot 1.

Vergelijk p. 20S.

4. I'r. iii wordt ein.

Vóór voroonv. irroep ; meiiiioot 2.

Misschien is ''/ hier een schrijfwijze voor <^.

7. Ü gevolgd door nasaal.

Fr. j) rot on. // vóór nasnal blijft IL

Yüór enkele nasaal,

desunieren 1 , humeur 1, lumiere l, rumoer 2.

Ook hier, evenals bij ?', merken wij op dat // vóór de toon niet wordt

gediftougeerd. BrHiiielte 3, briihiel 3 en bruinefe 3 zijn analogiese vormen.

Bi ez o n d e r e Y e r a n d e v i n ge n.

1. Fr. imi wordt am.

Vót)r enkele nas.: rammoer 3. Dial. tramult itumultj. üp Öt. Thomas lamicr i).

Vergelijk instramenl 2, dat ook uit het Latijn kan komen.

2. Fr. üm wordt am.

Vóór enkele nas. : lemiere 1

.

Vergelijk instrement 2.

Enkele Oudfranse voorbeelden bij Eckardt, p. 137.

3. Fr. Üm wordt im.

Vóór enkele nas.: ymuer 1 (humeur), limiere 1, rimoer 2.

Deze overgang is in Franse Noordelike dialektcii niet onbekend.

1. Fr. Üm wordt om.

Vóór enkele nas. : romoer '6 rommoer '6.

') HESSEi.iNr;, Het NeficrhoUanJs der Deense Antillen, p. 282.

Verband. Kon. Akad. v. WtUnsch. Afd. Letterk. N H. Dl. VU. 1')
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8. Tweeklanken.

ai gevolgd door nasaal.

Schrijfwijze, zie p. 16(i.

Komt voort uit Lat. a -(- y, en aualogies uit a gevolgd door n.

Er. proton, ai vóór nasaal wordt a, ai{?) p.i of è.

] . Vóór enkele nasaal.

Met a: kamant 3.

Met ei en è ; treineren 3 traineren 4.

2. Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met ei en è : Meinfroot 1 Menfroot 1

.

Met a, ei en è: manteneneren 1 meiteneren 2 menteneren 2.

Onzeker is de uitspraak van Mainfroot 1 en maintenanche 2.

Vergelijk msnienee op p. 221. yT/i^w/gw^r^w is vroeg overgenomen en daarom

is e hier waarschijnlik een Mnl. verandering van ei (p. 214).

Biezend ere Verandering.

Pr. ain wordt an.

Vóór enkele nasaal : renet 4.

oi gevolgd door nasaal.

Zie p. 191.

Fr. proton, oi gevolgd door nasaal wordt bij ons oi (?) of

o (m). Voor late woorden zie men de paragraaf van proton.
a gevolgd door nasaal.

Vóór groep van nasaal en medeklinker.

Met o (u) : poeiisoen 1

.

Onzeker is de uitspraak van : acoointancie 3 , apointeren 2 , despointeraent 2

,

poinsoen 1 ,
pointsonuereu '2

.

Biezondere Veranderingen.

1. Fr. oiu wordt ein.

Vóór groep: geappeinteert 2.
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2. Fr. oin wordt èii.

Vóór inroep: ;ic'([iieiiterou 1, gonture 2.

'5. Fr. oin wordt lil. ill.

Vóór groep: acquinteren 1, uoqiiitanse 1 (accoiiitaiicie), pinsooii 2.

Vergelijk voor deze veranderiiiiieu p. l'.'l. i)e laatste is zonder twijfel luni

variant van de tweede. Geappeinteert is moeielik te verklaren.

61 gevolgd door nasaal.

H i e z o n (1 e r e Verandering.

Fr. eill wordt oill.

Vóór groep: pointnrc 1, pointurcren 1.

Onzeker is de iiitspniak van pocntiirc 2.

Zie over deze verandering p. 193.

Overzien wij tans de verschillende „biezonderc" veranderingen die de

klinkers vóór de toon ondergaan.

ï'iiiige komen iu Noordfranse dialekteu voor {a ^ ai au, è '^ a o, £* > ^,

n <C. ^. </' ]> f>i , ai > o, oi ^ i vóór ss, o -\- nas. "^ a ^ ii , ü vóór

vas. ^ i, en het wegvallen van vokaal in hiatu). Voor andere is dat twijfel-

achtig: fi > f' vóór groej) van medeklinkers, a vóór iiasaal > 9 è, « ]> o,

ii > i' «•). Er blijven echter vele waarvoor wij een Franse oorsprong niet

kunnen aanwijzen

:

1. Het wegvallen vóór medeklinker.

2. a, è, o, i, ai, oi kunnen d worden in open lettergrepen vóór orale

klinkers (voor ui heb ik geen voorbeeld); vóór nasalen eveneens, behoudens

oi waarvan ik geen voorbeeld heb; alleen bij o is die overgang ook in het

Frans aan te wijzen. In gesloten lettergrepen kunnen o, ti;, i vóór orale en

(behalve «.) vóór nasale medeklinkers è worden (voor ai en voor oi gevolgd

door orale konsonant en voor ai xóóv nas. heb ik geen voorbeeld).

8. Daarentegen wordt ^ bij ons a, o, il («O, /, <? vóór orale konsouanten

(vóór nasalen heb ik één voorbeeld van a).

4. rt, i, ii , ui. OU kunnen O worden vóór orale konsonant; «, z, ii ook

vóór nasalen.

0. «, o, ui kunnen U worden.

6. O, /', //, ?/, ui kunnen a worden vóór orale konsonanten ; i\ i, ü ook

vóór nasalen.

7. fl, è, O, ii , u, ii:, ai, oi (vó()r klinker) kunnen i worden vóór orale

konsonant; vóór nasalen ook «, o, oi (bij />' gevolgd door nasaal kan, zoals wij

zagen, die overgang Oud frans zijn).

>>. «, i- , o, u, i, oi kunnen Ü worden in oj)en, rè in gesloten syllabe

vóór orale konsonant ; vóór nasalen ook o v()ór groej) van medtïklinkcïrs.

Men ziet dus dat veranderingen in alle richtingen mogelik zijn. Fcn zeer

15«
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enkele maal zou men geneigd kunnen zijn ze in verband te brengen met de

natuur van de konsonant die volgt; zo bijv. wanneer ü tot a wordt voor

///, ; als men dan echter ziet dat juist voor m, ü ook tot i wordt, dan is

men gedwongen de invloed van de labiale uitspraak van m als element van

verandering te wraken. Alleen aan r -(- Icovs. zou men invloed mogen toe-

schrijven, daar vóór deze groep de veranderingen zeer talrijk zijn.

Het is opmerkelik dat de veranderingen zowel naar de palatalc als naar

de velaire kant plaats hebben. Daaruit blijkt reeds dat een zuiver fonetiese

verklaring die rekenscha}) zou geven van alle overgangen, niet mogelik is.

Om de Nederlandse vormen te verklaren, moet men rekening houden

met het verschil dat tussen de Germaanse en l^raiise akcentii at ie bestaat.

Daar bij ons het akcent op de beginsyllabe valt, behalve in samengestelde

woorden, hebben wij de neiging om, als wij het Franse woord aan onze

uitspraak aanpassen, in de beginsyllabe een doffe vokaal uit te spreken of

zelfs haar te doen verdwijnen ; vandaar dat de veranderingen genoemd onder

2) volkomen te verklaren zijn door Nederlandse spraakgewoonten. Nu is het

echter evenzeer natuurlik dat tegenover die neiging tot vervluchtiging van

de uitspraak der beginsyllabe, een andere, tegenovergestelde, drang zich doet

gevoelen om het bijakcent van de beginsyllabe tot zijn recht te doen komen,

in overeenstemming met de Franse uitspraak. Wij zullen later zien dat deze

drang soms geleid heeft tot versterking ten onzent van de beginsyllabe, door

middel van medeklinkers. Uit diezelfde oorzaak nu zou ik willen verklaren

het, op het eerste gezicht, bevreemdende feit dat bij ons, vergeleken met de

Franse uitspraak, de klinkers in de beginsyllabe vaak aan helderheid winnen.

Volgens deze opvatting zouden dus a, 0, » schakeringen zijn, veroorzaakt

door een onduidelike uitspraak der beginsyllabe , g ,
?'

, ü daarentegen pogingen

om aan de Franse uitspraak niet te kort te doen, waarbij men dan overliet

doel zou hebben heengeschoten.

Dat de verschillende behandelins; in verband zou staan met het verschil

van spreektempo, is voor het Frans zeer goed aan te nemen (Eckardt, p. 38);

bij ons zal dit element niet zo hoog zijn aan te slaan, al kan het hebben

medegewerkt tot de differenciëring.

Het spreekt vanzelf dat, als vaststaat dat de afwisseling in de onder 1—

8

genoemde gevallen een Nederlands verschijusel is, de mogelikheid niet is

uitgesloten dat ook die overgangen die wel in het Frans voorkomen, en

die ik hierboven heb opgenoemd , bij ons ten slotte ook door het Nederlands

moeten worden verklaard.

b. Niet in de Becjlnlettergreep.'

Zoals men weet is, in het Frans, de Latijnse klinker die vóór de toon

en niet in de beginlettergreep staat, weggevallen behalve wanneer het een a is

of wanneer hij wordt gevolgd door een groep van medeklinkers; in dat geval

bestaat hij in het Frans als f). Alleen die klank zullen wij dus in „volks-

woorden" aantreffen; slechts in geleerde woorden en in woorden die in het

Frans zelf zijn gevormd , vindt men andere klinkers.

Ik ga tans vermelden wat er met de vokalen in die positie bij ons geschiedt.
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n klinkers i-ii Tncoklaiikoii vóór iiicl-iiasuleii.

1. a.

1. Fr. a blijft a.

Vóór klinker: iliaileeni 2.

Vóór enkele medekl.: fantaecren 3, fantasie 2, cabaret 3, nialadie 1, messagier 2,

snll'ragaan o , tutoyeren 4- , enz.

Vóór vereenv. groep: damasceren I, terrasseren l.

2. Fr. a wordt o, è.

Vóór klinker: cameliu 1.

Vóór enkele medekl.: juwelier 2, caberet l, cameretticr 2 (cabarettier), male-

die 1, maskerade l
,

palezijn 1, pikkedillen 4.

Vóór vereenv. groep: batelgieren 1, travelgiereu 1; messelgier 1 (mcssagier);

vavesor 2.

3. Fr. a wordt O.

Vóór enkele medekl.

Na klinker: diodeem 2.

Na medekl.: Tervogant 3 (^Ofr. Tervagan).

Vergelijk p. :235. Het Frans kent deze overgang in maloiru.

\'. Fr. a wordt au.

Vóór groep: alabaustrijn 2.

5. Fr. a wordt i.

Vóór enkele medekl.: massilieer 2 (messagier), soffrigaen 2 (suffragaan).

Vóór vereenv. groep: vavisor 1.

6. Fr. a valt weg.

Vóór enkele medekl.

Na klinker: regal 3.

Xa medeklinker: barkaan 4, cabret 2, cabrettier 2, carveel 3, kaskijn 4,

makrou 4, vausseur 2 (p. 198).

Zie over uHnaisni '^ , assaisinereu ^ de paragraaf van de „Volksetymologie".

2. è.

Komt alleen voor in oorspronkclik gesloten lettergreep.

l. Fr. è blijft onveranderd.

Vóór vereenv, groep: caresseren 3.

Vóór groep

:

forestier 1 ; alterneren 4 , covertoer 1 , covertnre 1

.

Opm. Over foreestier 1 zie het Hoofdstuk van de

„Afleiding".
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2. Fr. è wordt a.

Vóór vereenv. groep: cargesoen 4.

3. rv.è wordt i.

Vüór groep: capitorie 8 (covertoer), coffiture 3 (coverture).

4. Fr. è wordt O.

Vóór vereenv. groep : vasoliment 2 (vaselment).

5. Fr. è valt weg.

Vóór vereenv. groep: oorliët 4.

Deze vorm is misschien door de invloed van oor te verklaren.

3. o.

1. Fr. O blijft onveranderd.

Vóór enkele medekl. : advokaat 1, restaurant 4, restaureren 4, seignorie 1.

Vóór groep v. medekl. : heliotroop 1.

2. Fr. O wordt a.

Vóór enkele medekl.: asselereu 2, avecaat 2 (advokaat), gondelier -i , sengerie 1,

singereus 2 , treselier 2 (tresorier). Dial. reseluut.

Vóór groep v. medekl. : orthegra2)hie 2 , orgelieus 1.

Gondelier kan onder invloed van gondel staan.

3. Fr. O wordt è.

Vóór enkele medekl. : margelleine 2 (mariolein).

4. Fr. O wordt a.

Vóór enkele medekl.: matrilagie 1 (één voorbeeld), pellarijn 3.

In het Oudfraus komt naast sycomore sicamore voor.

5. Fr. O wordt Ü.

Vóór enlsele medekl. : singureus 1 , sinjurie 1 (seignorie).

6. Fr. O valt weg.

Vóór enkele medekl.

Na klinker: elitrope 1 (heliotroop), helet 2 (violet), viliere 3 (violier).

Na medekl.: matrilagie 1 (één voorbeeld).

O^ax aalmoesniere 1, aalmoezeuier 3, zie het Hoofdstuk van de „Afleiding".
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4. é, j.

Het is iiift altijd niotrolik een sclieiiliiig te maken tussen Yv. é en '' iii

ile niet-beginsvUubo. Wij bchiindolen die twee klanken dus samen, evenals

oj) p. 204.

1. 9.

Vóór enkele medekl.: aucitiuieteit 1, liaclieloer 1, banderije 3, civeteiu l (kapi-

tein), dmperie ~, t'eimctcit t, lirmerie l, frenesie 1,

guuielastiek \ (vgl. onder 2), heresie 1, kanevas 2,

capelier, 2 (priester), ledekant 3, mackereel 3, matefe-

loene 2 , orfeverie 2 ,
jjasseport 2 , sorcerie 1 , torne-

keel 1 , enz.

Vóór groep: palefroet 1.

Vóór enkele medekl.: gomelastiek 4 (vergelijk onder I).

Vóór vereenv. groej) : niareeliaussee 4.

3. a.

Vóór enkele medekl.: drapparie 2, formarie 2 (tirmerie), orphaveri 2, zadelarie 2

(selrie).

Vóór groep: palafroet 1.

In de woorden up -arie kan de vermeende gelijklieid met Lat. ariuni

oorzaak der verandering van '^ in a zijn. Yergelijk iu het Hoofdstuk der

„Nieuwgevormde Woorden", duvelarie, rasarie.

Vóór klinker: interliniair 1, populioen 1.

Vóór medeklinker: canifas (canevas), malelilloen 3; iincii'nniteit |. , fermiteit 4,

suzereiniteit 4 ; experiment 1

Vóór vereenv. groep: ledikant o, mariclial 4, marisauchie 2, tabilioen 2.

in de woorden up -imt'ui
.,

•lleii is i te verklaren door invloed van liet

Latijn. Li de andere is invloed van het Frans niet uitgesloten. Lnniers, men
treft in liet Oudfrans aan barhicaai' , ermiey frenisie.

5. O.

Vóór enkele medekl.: colorijn 1 (colerien), mammorie 1 (mabomcrie), sorsorie 1

(sorcerie).

6. Ü.

Vóór enkele medekl.: baetsuleer 2 (bacheleer), populare 2 (papelacrd).

7. Verdwijning.

Vóór klinker: abbie 2, aehemure I. aloor 2, Assise (,,Heemsk.", Ofr. Aiiseïs),

gareel 2, liordijs 1, caplijs 2, colijs 2, confessoor 1, latsure 1,

logijs 'S , montoor 2 ,
parure 1 ,

pongijs l
,
populoen 1 ,

pres-

sure 1.

Opm. In de vertaling van Mandeville komt luontioir

voor. Is i hier de repre.'jeiitant van Ofr. a?
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Vóór li(]ui(lii; artelrie 3 (artillerie), bandrie 2 (banderije) , bottelrie 2, for-

tretse 2, goubiet 2, julerie 2, capelrie 2, kaproen 1, castclrie 2,

qiiaertroen 1 , makreel 1 , ostelrie 1 , selrie 2, souverein 2.

Vóór explosief: chieftein 2, paspoort 3, ])eltier 2, pentier 1 (i)anetier), saftier 2,

(savetier), tiertein 2 (tireteiii), torkeel 2 (tornekeel; vgl. de

paragraaf van de „Synkope"j.

Vóór spirans: keenvets 2 (kanevas), maersclialxiën 2, palfrenier 3.

Voor een klinker is de verdwijning van » misschien een ï^rans dialekties

verschijnsel („Romania", XXX, lOü). Nu koint echter naast co///* een vorm

colifs voor die, blijkens fs, niet dialekties is, doch uit het Centraalfrans is

overgenomen. Weliswaar wordt colits eerst in de vierde periode aangetrotlen

en is daarom de ts misschien niet op rekening van het Oudfrans te stellen

(vergelijk preiUs in de paragraaf van *) Indien echter cullis ouder is dan de

teksten doen vermoeden, dan zou in dit woord de verdwijning van >> niei

op rekening van het Frans kunnen worden gesteld. Vergelijk p. 263. Ik ver-

meld nog de Oudfranse vorm matejiou (Güdefhoy, s. ü. mafefelo:t).

Ovev", Galilieu 1, ga?nalieu 2, foreitier 2, cabaretlie.r 2, osfeUier 2 zie

het Hoofdstuk van de „Afleiding",

6. i.

1. Fr. i blijft i.

Vóór klinker: kontrariëren 3, kopiëren 4, gloriëi'en 2, licencieert 2.

Vóór medekl.: antikiteit 4 (Kil. antijcketeit) , fabriceren 4, fusilleren 4,

habillement 2, abiteren 2 liabitueren 2, hermitage 1,

muziekant 4, policeren 1, praktizeren 4, rektificeren 4,

verificeren 3 , enz.
)

2. Fr. i wordt ï.

Vóór enkele medekl.: spittael 1 (hospitaal).

Vóór vereenv. groep: distilleren 4.

Onzeker is de uitspraak van perilleus 2.

Voor niet enkele medeklinker is deze overgang algemeen Nederlands. Wat
spittael betreft, zie p. 203.

3. Fr. i wordt a.

Vóór enkele medekl.: amerael 2 (admiraal), olefant 3, pongetijf 2, prakkezeren 4,

(praktizeren), spetael 2, visenteren 1 (visiteren).

Vóór vereenv. groep: gedisteleerd 4, logesijn 1, perelieus 1 (perilleus).

Het is onzeker of Ramelgies hier bij beliooit ').

1', Fr. i wordt ü.

Vóór enkele medekl.: rebruceren 2 (rubriceren).

') GiiANüiiAGNAGE, Méni. sH)' It's cinciens noms de lieux in „Mémoires de l'Académie

de Bruxelles", XXVI (1854), p. 71: „Ramelies autrefois écrit Rameilgeis".
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5. Fr. i valt weg.

Vó(!r klinker: plontues 2 (plantioos), trasoeii 2 (tniïsoen), viscnoiiiiji! 1}

(fvsionomie); fantaseren 2 , fotograferen 1- , litliognifercn !,

melaneoleron 2 , pilorisi^ron 2 , stenograferen 1 , telegra-

feren k

Vóór medeklinker: ornaal 4 (urinaal), paulioen 2 (paviljoen). Dial. stollesteren

(solliciteren).

In (Ie Inliiiitiefvonnen fantaseren enz., waarin Yx. 'ut bij ons eren is

geworden, zou intn nioi^'cn aannemen dat Fr. ier eerst bij ons in ieren is

veranderd (zie n'. iS), en ieren vervangen is duor liet suffix eren. A'ergelijk

het Hoofdiituk van de „AHeiding"'.

6. Fr. i wordt samengetrokken met een volgende klinker.

ol)lier 2 , soiulier 3.

detieren 1, glorieren 2, justicieren 2, crieren 4- (: manieren, Anna Bijns),

licensiert 2, ovtrieren 1, tornieren 1 (: nedei-stieren, Grimb. O. , 1 , 429 I),

versubtilieren 2.

Hetzelfde verschijnsel vertoont remedieren 3 (: vcrcicrcu, „Velerli., (ien. Dichten",

05), dat echter ook aan het Latijn kan zijn ontleend.

Ik heb defiere/i hierbij gevoegd, hoewel de een ])refix is en dus Jler als

beginsvliabe moet beschouwd worden, omdat de behandeling van de /" hier

volkomen in overeenstemming is met de andere bovenvermelde werkwoor-

den. Ik heb hierheen verwezen op p. 17 1. De enig mogelike verklaring is

inderdaad dat /'/ tot ie is geworden naar analogie van de tweeklank ie.

Over uniiuruallje, zie de paragraaf van de „Yolksetyniologie".

7. ü.

1. Fr. \\ blijft onveranderd.

Vóór klinker: uttektueus l, habitueren 2.

Vóór enkele medekl. : gerruleren 2, maculature 3, populioen 1, prokurenr 2,

regulier 1 , enz.

2. Fr. Ü wordt d.

Vóór klinker: adecteoos I- (allektueus).

Vóór enkele medfkl.: garrelfn 1, maeckclatuere .'5, popelioen 1, rcgelicr o.

Vóór groej): Auwestijn (Fr. Augustin), lanterlu l.

'J. Fr. Ü wordt i.

Vóór enkele medekl.: [)0))ilioen 1, regilifr 1.

I. Fr. Ü wordt O 'U?).

Vóór groep: siroergijn 2 (chirurgien).

Waarsehijnlik is dit een (iraecisme.
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5. Fr. Ü valt weg.

Vóór klinker: abiteren 2 (Iiabitueren)
,
graderen 4.

Vóór liqiiida

:

procruer 3 (prokureur).

Vergelijk p. 210.

Vóór klinker:

Vóór enkele medekl.:

Vóór groep

:

8. u.

i. Fr. u blijft U.

tatoeëren 4.

jaloezie 1, rigoureus 3, tamboereren 4, tamboerijn 3.

Labourdaen 3, caoursijn 2.

Vóór enkele medekl.

Vóór groe]) :

Vóór klinker:

Vóór enkele medekl.:

Vóih- klinker:

Vóór enkele medekl.

Vóór groep

:

2. Fr. U wordt Ó, Ö.

bandolier 4 ,
jalosie 1 , lambrosure 3 , marraoset 1 , rigo-

rens 3, tamboreren 1.

abbordaan 4 , cahorsijn 2.

3. Fr. U wordt Ü.

beniuvn 4, corduwaen 1.

figureus 3 (vigoureus), tambureren 1.

4. Fr. U wordt a, è.

cordevvaen 1, Terrewane (Fr. Térouanne, Brab. Y., VII,

9196).

bandelier 4, diameroen 1.

labberdaan 4 , cauwersijn 2.

5. Fr. 11 wordt a.

Vóór enkele medekl.: diamaroen 1.

6. Fr. U wordt W.

Vóór klinker: kawaan 4.

7. Fr. U valt weg.

Vóór klinker: bivak 4.
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9. Tweeklanken.

ai.

Vergelijk p. ~l-5 en de paragraaf van t:

1. Vr. ai blijft ai (?)

Onzeker is de uitspraak van portraitiire 3.

2. Fr. ai Mordt a.

Vüür vereenv. groep: iuventaricreu 3, librarie 1, librarier 2, vicarie 2.

3. Fr. ai wordt è, è.

Vóór vereenv. groep: Abeliaert (Ro., S;'93, Ofr. Abailart) , leversoen 1 , vikerie .'.

01.

Zie p. 215 en de paragraaf vaji </.

1. Fr. oi blijft oi (?).

Onzeker is de uitspraak van damoiseel 3, cortoisie 2, ortroieren 1.

2. Fr. oi wordt O.

Vóór vereenv. groep: daraoseel 2, canosie 1, karmozijn:», cognossement 1 , cour-

tosie 1, Courtrozijn 2.

De beide woorden nit de vierde periode verdienen de aandaclit. Is o bier

een verandering van wu? Dan belioorden deze woorden op p. 229. Maar o

kan ook door de sclirijftaal worden verklaard.

3, Fr. oi wordt li.

Vóór enkele medekl. : i^ouduwier 2 (soudier).

UU

l'r. ui wordt 9.

Vóór enkele medekl.: Hennewicr 1 (Kr. Ilennuver).
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au.

Vergelijk p. £18 en de paragraaf van o.

1. 1\'. au blijft au. (f)

Onzeker is de uitspraak van chevauchie 2 , crappaiideel 2 , crappautline 1

,

ribauderie 2, ribaudie 1.

2. Fr. au wordt a.

Vóór vereenv. groep: chivaetsie 1 (chevauchie).

/9. Klinkers en Tweeklanken vóór nasalen,

l. a gevolgd door nasaal.

Vergelijk p. 219.

1. Tr. au, ain blijft au, am.

Vóór enkele nas.: adamant 1, kahimijn 3.

Vóór groejD : avanceren 3 ,
avautage 3 , eglantier -t

,
garanderen 4 , calan-

geren 1 , kommandeur 3 . Normandie 1 , sergantrie 2 , enz,

2. Er. au, ara wordt èn, èm.

Vóór groep: alembijt 2, galentine 3, garenderen 4, calengeren 1, lavendier 2,

losengier 1, Normendie 1, Vermendois 1. Dial. disaventatie

(Fr. desavantage).

Zie voor deze woorden, p. 220. Gare.nderen is echter te jong om be-

schouwd te worden als een ontlening aan een Frans dialekt: daarin is de

overgang dus een Nederlands verschijnsid.

3. Fr. au, am wordt au, am.

Vóór enkele nas. : ademant 1

.

Vóór groep : - Dial. aveseren (Fr. avancer).

4. Fr. au wordt in.

Zie de paragraaf van e voor nasaal, onder N°. 2 (p. 237).

5. Fr. a valt weg.

Vóór enkele nas. : keimijn 3 (kalamijn).
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/ie p. :1:1\

~. e i;evolti;(l door ii;is;i:il.

1. I'r. t'II 1)1 ij n f II.

Vüór inroep: alimcnteren t. attciitiiiil ;> , aiitlieiitiek :>, (lotontcron 1, olcincii-

tnir i, frotpuMitoroii :> , iiilliionccren l, orii'ntoroii !•
,

piitoii-

teren 4. presenteren 4, rcijlementereti 4.

Onzeker is de nitspniak van appendijt(s('a|)) 2, nndii-ncier 2, aventurc 1, balen-

ijier 2. bonenfant 2, eirelentier 1, invoiitoron ',\
, kalendicr 1, ofVeiisorcii 3,

solempniteit 2, spaventeren 2.

Yoorzover doze woorden laat zijn overgenomen, moet i« verklaard worden

door het Latijn, al of niet door bemiddeling van het stamwoord, of door

de schrijftaal. Voor de endere woorden zie p. ]S:i,

'Z. Fr. t'll wordt i, ÏII.

Vóur groep: ballinj^ier 2 (balengier), l)onifant 2, laiilingieren 2.

Het is onzeker of dit een overgang van <'^' in /, of wel van ti in / is.

3. O gevolgd door nasaal.

Vergelijk p. 222.

1. Fr. 011 blijft 011.

Vóór enkele nasaal

Met ó: fatsoneren 3, gepassioneerd 4, maliomerie 1, ninhomet 1,

luaronier 1 (marinier), pensioneren 4, rantsoneren 1,

sernioneren 1 , syconioer 2 , enz.

Met o: bastonnier 2, maronnier 2, prisonnier 3.

Vóór vereenv. groep: raniponeren 3.

Zie over hustojiaier en prisonnier het Hoofdstnk van de „Afleiding". In

maronnier mag men misschien een spoor van Ondfranse uasalisatie zien.

2. Fr. on wordt Uil.

Vóór enkele nasaal: blazoeneren I, fatsoeneren 4, rantsoeneren 4.

Deze vormen worden verklaard in het Hoofdstuk van d<; „Alleiding".

3. Fr. on wordt an, èii.

Vóór enkele nasaal: l)lasenercn 2, Duyvernian (Fr. du l'roinent), kaskeiiaile 4,

koejeneren 4, mangeneel 3, rentseneren 3 , transeneren 2.

Vóór vereenv. groep: ranipeneren 1.

Vóór enkele nasaal

:

4. Fr. om wordt am.

sicaiuor 4.
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Vóór enkele nasaal

:

Vóór vereen V. groep;

Vóór enkele nasaal.

Na klinker

:

Na medekl.

:

Zie ook p, 339.

5. Fr. OU wordt in.

l)lasineren 2 , transineren 2.

raHi))ineren 1.

G. Pr. O valt weg.

gepassineert 2.

magneel 1 , mamerie 1 (maliomerie) , mamet 1 (Mahomet).

Vergelijk p. 231.

4. 9 gevolgd door nasaal.

1. a.

Vóór enkele nasaal : aisement 1 , esbatement 2 , mentenee 4 ,
parlement 1 , loge-

ment 3 ,
paiement 1 , enz.

Vóór enkele nasaal : dissennier 2.

2. è.

a.

Vóór enkele nasaal: batament 2 (esbatement), finamenl 1, fondament 1, conju-

rament 1 , lavament 2 ,
parament 1 ,

parlameut I
,
perka-

ment 2, tassament 2. Dial. fiament (vehement).

In al deze woorden is a te verklaren als een latinisatie („Essai", p. 80

en 1)7). Vergelijk p. 231.

4. i. ,

Vóór enkele nasaal: alriment 2, badiment 2 (esbatement), compinage 3, logi-

nient 3 , mentinee 4 ,
pagiment 2 (pejement), parliment 4

,

vasoliment 2 (vaselment).

In de lyoorden op -mt^uf' kan /' door het Latijn worden verklaard („Essai",

p. 80 en 107); trouwens ook het Oudfrans kent aisimenf., esbalimenf., pavi-

ment. Ook mentinee, ordinere:h kunnen als latinismen worden beschouwd.

Blijft dus alleen compinage.

5. O.

Vóór enkele nasaal : ornoment 3 (kan Latijn zijn).

6. Ü.

Vóór enkele nasaal : asument 2 (aisement).
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7. Venhvijiiing.

Vóór enkele ii;isa;il.

Na klinker: castinieut I.

Na medeklinker: facelment 1 (vaselmcnt), kalmei 2, paiment 1 (pejemcnt),

paerment 1 (parement), schalmei 2.

Vóór enkele nasaal

:

Vóór enkele nasaal

:

Vóór vereenv. groep

:

5. i gevolgd door nasaal.

1. Fr. ia blijft onveranderd.

hustineren 1 , latineren 4 , marinier 3 , medicinieren 2

,

poitevineren 1 , satineren 4 , tafjuineren 4 , tennine-

ren 1, enz.

E. Fr. in, lm wordt aii. ani, èii.

damasckeneren 3, kemeneie 1, lumeneux 4, muiteneren 3.

Borghengioene 1.

3. Fr. i valt weg.

Vóór enkele nasaal : marnier 1 (marinier).

Daar. zoals wij zagen (p. 287), in het Oudfrans ook een vorm w.aronier

voorkomt, is htt niet uit te maken of niarn'ier in de paragraaf van / of van

o thnis behoort.

V()ór enkele nasaal

:

V()ór enkele nasaal

(5. Ü gevolgd door nasaal.

1. Fr. Üin blijft onveranderd

apostiimeren 4.

2. Fr. Üni wordt aill.

apostemeren 2.

Tn het algemeen kan men zeggen dat de V(')()r de toon en niet in de be-

ginlettergreep staande klinkers zijn behandeld als die welke aan het begin

van het woord zijn geplaatst, Slecht.s enkele overgangen ktniden wij ook in

het Frans aanwijzen (</ ~^ o, o~^ a , y'^ i, a -\- mtn > i- , verdwijning van

i> Vuur klinker). Zudat wij ook tans de meerderheid der veranderingen op
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rekening van het Middelnederlands moeten stellen. En zo bevestigen de

klinkers van deze groep onze konkluzies omtrent de beginklinkers. Een andere

bevestiging ervan geeft ons het feit dat, in woorden die aan het Latijn

kunnen zijn ontleend, dezelfde veranderingen kunnen voorkomen; ik noemde

er reeds enige ter hunner ])laatse; voeg daarbij dispitafie 1 , argeAoeren 1

,

corisijf -3, suppleren 4, a[fieren 1. Trouwens, liet feit dat vormen als coriosie,

cognossement, snpplereu, zeer jong zijn, bewijst dat men voor deze altans de

overgang aan het Nederlands moet toeschrijven.

Ook hier merken wij de dubbele, tegenstrijdige, neiging op om de onbe-

tooude klinker te verzwakken en te versterken.

Op één punt is er verscliil: de klinker, geplaatst in de niet-beginsyllabe,

valt WQ^ ook vóór andere medeklinkers dan liquida. Misschien zou men uit

de lijsten mogen opmaken dat de vokaal vóór liquida vroeger is verdwenen;

penfier komt echter reeds zeer vroeg voor, maar dat geval staat op zich

zelf. De verklaring van dat verschil is natuurlik dat het akcent in de niet-

beginsyllabe nog zwakker is dan dat van de beginlettergreep.

B. N a de to on.

In het Frans komt alleen <> in de „auslaut" onbetoond voor.

1. In het Middelnederlands.

Tn het Middelnederlands is, in Germaanse Avoorden, de s in de „auölaut"

eerst laat weggevallen, belialve wanneer '<) eraan voorafgaat, zoals in riddere:

in deze positie is ^ reeds vroeg verdwenen '); anders eerst in de loop van

de \h^ eeuw.

lu het Erans is 9 in de „auslaut" verstomd na medeklinker gedurende de

16*^ en 17'' eeuw -); na vokaal of diftong reeds sedert de 14'" ^). Een uit-

zondering is te maken voor de d die in het Erans na medeklinker -|- liquida

werd gesproken en die nog bestaat '').

De woorden overgenomen in de Middeleeuwen moeten dus eerst met s zijn

uitgesproken, en tegenwoordig zonder. Inderdaad, is dat ook in het algemeen

waar. Maar er komen enkele woorden voor waarin '> reeds zeer vroeg, zelfs

in de eerste periode is weggevallen. Ik zet hier bijeen die welke ik heb ge-

vonden; het is slechts zelden mogelik de oorzaak te kennen van het vroege

wegvallen.

1. Woorden die in het Erans op medeklinker -\- liquida uitgaan, worden

bij ons uitgesproken met -y tussen de medeklinker en de liquida (een uitspraak

die ook Waals is)^), en vallen onder de Mul. regel van woorden als ridder

(zie boven). Voorbeelden

:

kabel I, nobel 1, pover 2, proper 1, sober 1, casutfel 1, buffel 1, bokel 1,

dubbel 1 ,
jenever 1.

') Va.n Helten, p. 129; Fuanck, p. 21.

') Nyrop, I, § 253.

') ToBLER, Le vers frarii-ais^ p. 45.

*) Rornania, VI, 625.

') Romania, XXVI, 140.
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Diiariiaast sl;>;m : favfh- 1, taft'U' 1, casajJe 1, Itoclf I, linijgere 1.

Trouwens ook in (it-nnaanse woorcliMi is het <;een alijeinene rci'el dat »"

weirvalt.

Allrtn van hij v oe^'el ike na a ni woorden komt slechts de vorm

zonder <> voor; dat is een verseliijnsel (hit ook de hitere taal vertoont en

waarop ik hiter terug kom.

~. pai '2 (paye i\° ISfi'.i), ])rooi 2, saai 2.

IV/e woorden zou men in verhand kunnen hrengen met Mul. vormen als

scoe, «la enz., waarin aehtcr een klinker of tweeklank de a vroeg wegvalt.

3. Lorain (: plain, liose, 703, Fr. r>oruine), agoen 1, kaj)itcin 2, ter-

mijn 1 , urijn 2.

liet is kurieus dat nog tegenwoordig Hollanders die Frans leren een

neiüring hebhen om .semaiu voor semaiue te zegsren. Zo is misschien ook

imbani te verklaren in BI.

1. cancel 1; bruiiet 2; barbier 2 (deel van de wapenrusting), gorgier 2,

(piissier 2 , litier 2.

Misschien is in deze woorden analogie aan te nemen van de talrijke woor-

den op eel (Fr. el), el (Fr. el) en ier (Fr. ier).

5. tempeest 1, naast feeste 1, beeste 1, jeeste 1.

Ygl. voor het Engels: „Besonders fest ist die Apokope in hesl und fest

und lempesr (Sturmfels, in „Anglia", IX, 580); „Esie wirft im Me. in

einigen Subst. das ausl. e ah: arresl, hesl, forest i^), le?/fpesl , dagegen /esIe

,

gesie, req-ueste"" („Anglia", I, 519); „Apocope findet zumal nach langer oder

mehrfacher Consonanz statt; ganz eingebüsst haben ihr e die Worte besl und

tempest'" (Ti:n Brink, „Ghaucers S])raclie und Verskunst*', p. 123). Vgl.

Bkhrkns, p. ('i9.

0. assijs 1, liaer 1 (bare), boert I, dans I, l'irs l (Jlo, , 8293).

Misschien is de verdwijning van ^ hierin door analogie van andere woor-

den te verklaren, bijv. assijs naar akcijns , 1)aer naar paal. Dans is mis-

schien een Ijij ons gevormd substantivum postverbale van dansen.

Doch ook al zou men nog andere voorbeelden kunnen aanwijzen van het

verilwijnen van », toch blijkt het dat dit tot de uilzonderingen behoort.

Zelfs na klinkers werd hij, als regel, uitgesi)roken. Zo in -ie, dat anders

nooit -ui" had kunnen worden {tnaisnide), evenals in -iëit {kastijden naast

castiën). Trouwens rijmen als castten: heresien wijzen eveneens op een, zij

het ook zwakke, uitspraak van ^.

Na de Middeleeuwen.

Uit Kri.r.wN kunnen wij niet veel gegevens putten, daar het niet vaststaat

in hoeverre hij, door s te schrijven, de Franse orthogratie navolgt. Dat voor

hem d een gesproken klank beduidde, zou kunnen volgen uit de artt. «r////^-

rije naast arlillerijineenler, -huis, gordijne wwA'iigurdijuringluni , kann'n' , kamer

naast samenstellingen waarin kamer- het eerste lid is, mHscadrldrui/re naast

mnscadelle. Ook dubbelvormen als olijj' naa.st olijve , racket („palet") naast

VerhaDü. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. LeUcrIc. N. R. r)l. VII. IG
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racketfe (de plant) zouden doen denken dat de y voor Kiliaan meer dan een

schrijfwijze was (vgl. amarant en emaravde). Maar taxe, dat reeds in het

Mnl. taks was, doet ons weer aarzelen. Ik heb de volgende woorden geno-

teerd , waarin wij geen r^ meer uitspreken

:

diii^lijckc, replijcke, nibrijcke.

camerade.

brave, conservc.

sainnre.

flitse, ciistc, (lirte.

domeine.

steppe.

Daarentegen bewijst de weglating van '^ in salaecl en kaliau dat deze; woor-

den aan de Nederhindse uitspraak waren aangepast.

De schrijfwijze is een zeer gebrekkig middel om de uitspraak of hei

nie.t-uitspreken van s te weten te komcTi, omdat in de l^ranse orthograiie, lang

na het verstommen van f>, men nog steeds is doorgegaan hem te schrijven, en

deze schrijfwijze bij ons is nagevolgd. Daar wij omtrent de juiste datum van

het binnenkomen der 1'ranse woorden slecht zijn ingelicht, en daar trouwens

de datum van het verstommen van s in het Prans niet dan bij benadering

is te bepalen, kan de chronologie ons evenmin van dienst zijn. Alleen de

tegenwoordige uitspraak levert vertrouwbare gegevens.

Nu konstaieren wij dat, in de later dan de Middeleeuwen overgenomen

woorden die in het Frans oorspronkelik s hadden, deze soms niet, sonis wèl

wordt uitges])roken. Wij zeggen karaf, alarm, viauchet, (iiakones, maar

tante ^ visite, putroelje, enz. Men zou geneigd kunnen zijn deze laatste woor-

den te beschouwen als ouder, als overgenomen in een tijd toen >' nog werd

uitgesproken, en men zou zelfs met enig recht kunnen beweren dat bij ons

de 3 langer is uitges]n'oken dan in Frankrijk, omdat in een vreemd land

de woorden langer een vroegere uits])raak bewaren. Evenwel, om dit tot

iets meer dan een simpele bewering te maken, behoort itien te bewijzen dat

werkelik de woorden met ^ ouder zijn dan die zonder ^>. Of dit mogelik is

betwijfel ik. Litegendeel, wanneer wij bijv. vergelijken de woorden o\) -isme

(met '>) met die o]) -ist (zonder 9), dan zou men volgens bovenstaande rede-

nering moeten aannemen dat -ism.e ouder is dan -ist; met opzet kies ik deze

uitdrukking, daar ik de mogelikheid erken dat in zeer jonge woorden oj)

-isme de ''> analoo'ies is. Maar is -isme ouder in de taal dan -ist'^ Het omgc-

keerde is waar; terwijl het Middelnederlands enkele woorden op -/*/ kent

[croniste), en één, nl. alchimist, altans voor 1600 is ontleend, vinden wij

woorden op -isme alleen in de jongste ])eriode.

Om dezelfde reden moet men voorzichtig zijn met voor de woorden waarin

9 wordt uitgesproken een andere verklaring te geven die een ieder dadelik

voor de geest zal komen, nl. dat zij door de geschreven taal zijn binnenge-

komen. Voor sommige zou die verklaring juist kunnen zijn. Maar niet

voor alle. "Want, al mag men veronderstellen dat si/ntltese, hypothese schrijf-

taal vormen zijn, het is moeieliker dat aan te nemen voor woorden als /'c/?/'/^,

txmffante , visite, patroetje enz. Methodies verkieselik lijkt het mij de ver-

klaring door de schrijftaal alleen voor die woorden aan te nemen waarin de

i> niet aan andere oorzaken kan worden toegeschreven.
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.Maar vooraf moet ik opiuorkzaain maken op ceu koiistautc sclu-idiiig die

er bij de te bespreken woorden ireniaakt wordt en — zoals ik daareven

reeds zeide — steeds is ijeniaakt tussen zelfstandige en b ij v oeire 1 i k e

naamwoorden. IV'halve de hierboven genoemdt; voorbeelden (onder 1)

verirelijke men de volirende gMoepen van woorden onderling:

Zelfst. nw.

barrière enz. (p. ISI-).

eirkulaire, ncecssaire,

l)ensioiiaire, sekretaire, enz. (p. 1.'U\

regime naast regiem, crime.

hijv. nw.

eelliiliiir, elemenhiir, enz.
I

arbitrair,

(|). 13 1).

I
surnumerair is oorspronkclik adjektief

intiem, legitiem, miniem, unaniem,

enz. (p. 187).

i)lontline, l)ottine, eontramine, enz. klandestien.

baskule, eapsule, retikule, enz. (p. IGO). ridikuul.

kommode. kommood.

buste. robuust.

He Verklaring van dit verschil is niet moeielik: bij adjektiva komen ge-

regelil naast onverbogen vormen zonder ^ verbogen vormen met 9 voor {goed,

gofi(h), en naar aimlogie daarvan heeft de (atd ridUcuh, infime als verbogen

casus van ridi/cnitl^ intiem gevoeld. Dat wij hier iiulerdaad met analogie te

doen hebben, blijkt hieruit dat het voorkomt, al is het zelden, dat een bij-

voegelik naamwoord zijn ^ behoudt, bijv, li/nide, soliede (naast mlirrl). liet

is dus zeker dat de korresjjouderejule snbstantiva de foneties juiste vormen

vertonen, en dat wij van deze moeten uitgaan.

Ik geloof dat het uitsjjreken van ^ in hoofdzaak of uit fonetiese of uit

syntaktiese oorzaken te verklaren is.

1. Foiieliese oorzaken.

1. Fr. l mouillé en n mouillé worden bij ons gehoord vl\sI-\- //, n -\- i/

,

en die groep kunnen wij niet zonder i> uitspreken aan het eind van het woord

:

batalje, kanalje, medalje, rapalje.

In paiile is de a eerder een meervoudsuitgang; paille liandschoenen

;

immers daarin s])reken wij de I niet uit, op Franse wijze,

boutelje, revelje.

De soldaten spreken dit laatste woord ook als revellic uit.

apostielje, famielje, flottielje, (puulrielje, kocheiiieljc , man ie Ij e , mantielje,

morielje, |)astielje. spadiolje, vauielje.

In paskwil hebben wij het \-element opgeofferd. Pikkedillen komt alleen

in het meervoud voor en bewijst dus niets.

l)atroelje.

I'ij ratjetoe hebben wij 1 -(- vod , bij knl y weggelaten.

ehampaiije, kampanje, kastanje, kokanje.

besogne, liourgogne, karonje,

insigne, konsigue.

Vergelijk lijn, zonder \ . imi linie met gev(ik:ili^efM(lc y.



Ui DE FJIANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

2. Na 1'nuis é':

alliche , moesje.

Vergelijk marsc//
,
pbms waarin s in de gewone nits])raak tot * is geworden.

Daarnaast pluche zonder ') en met Fr. *•; ook in depêche, crèche
,
pitsfdche

wordt soms een d gehoord, soms echter niet. De verklaring van die scliijnbare

tegenstrijdigheid is deze: wanneer mensen die Frans geleerd hebben, deze

woorden uits2)reken, dan kunnen zij de Fr. ,f voortbrengen, ongeveer zoals

in het Frans, dus zonder f. Maar het volk verandert de ,y of in s, en dan

is natuurlik evenmin een '^ nodig, of in palatale s-\-y, en deze groej) kan

in de „auslaut" alleen met 9 worden uitgesproken. Alleen depêche zou des-

noods uit de schrijftaal kunnen zijn overgenomen.

3. Na sm :

Zie de woorden op -isme, p. 157: egoïsme, hypnotisme, liberalisme,

pessimisme , spiritisme , enz.

Dat men de uitspraak van s hierin niet moet toeschrijven aan het „ge-

leerde" karakter dezer woorden, waardoor men zou kunnen onderstellen dat

zij aan de schrijftaal zouden zijn ontleend, blijkt hieruit dat de korrespon-

derende woorden op -isi, die niet minder „geleerd" zijn, nergens een ^ hebben

:

egoïst^ pessimist, spirifisf, nihilist^ enz. (p. 157).

4. Na nasale klinker -f- s, t.

:

a. ambulance, dilig-ence, intendance, nonclialauce, nuance, surveillance, enz.

(p. 179); annonce.

Zodra echter de nasale klinker als klinker -|- n wordt uitgesproken, dus

in oude woorden, overgenomen vóór de nasalisatie van de klinker, en in

jongere die meer aan de Nederlandse uitspraak zijn aangepast, verdwijnt ^:

diligetis (naast diligence)^ hrous ^ ons, renons.

In deze woorden hangt de uitspraak van f> samen met de lange kwanti-

teit der Franse nasaal vokalen; de aanpassing aan het Nederlands bestaat

daarin dat wij ze verkorten, en in dat geval is 9 voor ons niet nodig; Mei

als wij hun de lange kwantiteit laten; in dat geval is de » voor ons een

hulpmiddel om de lange klinker uit te spreken. Bij ons komen in gesloten

lettergreep, op enkele uitzonderingen na, alleen korte klinkers voor.

b. bouffante
,
goevernante , resultante , tante , vigilante

;
pointe.

Voor tante en goevernante is een andere verklaring mogelik, zoals wij

later zullen zien. Naast vigilante komt vigelant voor, met Nederl. « in plaats

van de nasale klinker. Bouffante is in strijd met de regel , danr hier ii

wordt uitgesproken, en toch de f) is gebleven, men ZQ^t echxev ook lumffant.

Voor poste-restant [e] is de verklaring deze dat restant een bijvoegelik naam-

woord is.

Hetzelfde verband tussen kwantiteit van de Franse klinker en i> vinden

wij in de twee volgende groepen :

5. Na nasale klinker -\-r:

genre.
«

6. Na lange 6', o:

-ière, -aire, zie ]>. 134; ])arterre, serre; repertoire; migraine, karantaine,

tantième , scrne ; amazone , zone , koloime ; clientèle ; kontrole , vole

,

pistole; katastrofe; voile.
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Zoilr;» ziillvO woonK'ii a;in de Nedcrlaiulsi' uitspraak worden aangepast,

venmdereii zij de opi'ii klinker in gesloten, volgens de Xederlandse klank-

wet dat lange open klinkers gesloten worden, en dan verdwijnt de '' meestal.

N gl. pistool naast jjisfolt", dfupoof
, Jllosoof, cijkhuii en/,.; ilaarentegcn zom'.

\oor seliijnhare uitzonderingen als mode, koiiimode, zie onder 7. Aposlwf
wordt verkhuiril doonlat /" de voorafgaande kliidvers open maakt (zie o. a.

p. 1 ir» . Ik ken sjeelils een uitzondering, nl. /inlorifcr , dat. echter een zeer

hi'perkte gehruikskring heeft.

Keeds vroeger hel) ik opgemerkt ilat niet de Franse kwantiteit „au sich",

maar de indruk die de Kranse kwantiteit op ons gehoor maakt, in aanmer-

king moet worden genomen.

7. Xa stemhebhende medeklinkers dient in het Nederlands de >> om te

beletten dat ze stemloos worden:

Na d: -ade (^akkolade, ambassade, balustrade, brigade, karl)onadc, liino-

nailc, jjarade, serenade, enz., ]). 1"„".>); episode, kode, konniiode,

mode, periode (p. IIL); invalide, timide, pyramide, soliede;

guirlande, reprimande; bende, legende; sonde.

Na z: fase, fra.se; malaise, polonaise; marcpii.se, remise, surprise; bloeze.

Na z: -age (ari)itrage, bagage, ehaiitage, ecpüpage, etage, massage,

menage, personnage, enz., p. loU); kollege, privilege; horloge,

loge; prestige; oranje.

N:i V : elève ; missive.

liij nauwere aanpassing aan Nederhnidse sj)raakgewoonten, wordt de mede-

klinker stendoos en verdwijnt '^•. Icaineraad, korlegaard, solied, frees, gaas,

prijs („buit'), raus, loods, spons ^ braaj\ lokomotief, persiiektief. Interessant

zijn de verkleinwoorden hloesji' (naast bloezeijè) en karbonaadje.

Dezt! groej) geeft aanleiding tot enige opnu'rkingen. Een scherpe scheiding

tu.ssen 7 en S is niet mogelik; in een woord als maUnsc kan ook de door

ons als lang gevoelde kwantiteit van de voorafgaande lettergreep oorzaak van

de r» zijn. Alleen wanneer, ook nadat de open klinker gesloten is geworden,

de ^ blijft (zoals in mode, /wr/oge), is het zeker dat de oorzaak van '> in de

stemhebbende konsonant ligt.

Na sommige medeklink(!rs is er aarzeling. Zo na g\ vergelijk /«/y/^?<i? met

theoloog en de andere talrijke woorden op -oug (p. 111). liet is niet onmoge-

lik dat i/itrigne oorsj)ronkelijk nnt de stemhebbende palatale explosief g
(niet de s])irans g) is uitgesproken.

S. De uitgang heeft een niet-Nederlands aanzien; de uits])raak van ^

dient als uiterlik t<ken yan de vreemde indruk die het woord op ons maakt.

Ziedaar de eni^c verklariiiir die ik kan vindcti van de volgende zonderliiii;e

tegenstrijdigheden:

De woorden op -ure iiel)l)en bijna allijd -uur iii liet Neilcrlands, bij iiitzou-

• dering -ure (avontuur, ceintiuir, denliiur, dressuur, faktuiir, fournituur,

garnituur, karikatuur, lektuur, niüL^Mstratuur, touruuiir, tegenover gravure,

ouverture, procedure, tournure; k'julitureu en allures zijn niecrvomls-

vormen. Zie p. 100 en 2^0);
maar de woorden op -uie hel>l)eu uitsluitend o (baskule, fornnile , capsule,

I>cn(lidc, rctikule, vestibule. Zie p. 1(10);

die op -ine, inu^ hebben veelal o (badine, Itlondine, bottinc, gelatine,
kinine, krinolinc, coiitranunc, mar;,'arine, marine, ruïne, serpentine,
urine, regime; tegenover en naast: kien, krinolien, eriem i^crime), mas-
sien (raaehinc), moeselien, pelericn, terrien (terrine). Zie p. 187);



246 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERF.ANDS.

die op -une, -ume hebben meestal a: rankuiie, tribiino, volume tegenover

kostuum;

en eiuilelik vergelijk dupe, principe, bunsie met j)oliep, tvp (type).

Men zou misschien geneigd zijn het „geleerde" karakter van de formaties

op -ine in aanmevking te nemen; met opzet koos ik echter, als voorbeelden,

woorden die veel gebruikt worden.

Nu merk ik op dat, terwijl vóór ;• in het Nederlands een Germ. /7 onver-

anderd blijft, hij vóór /, u
, p en st tot «;' («?') wordt, evenals i \óm- ii in

6'' (y) verandert. Daardoor hebben woorden op -uur een Nederlands, woor-

den op -ieu, -mm, -iml een vreemd aanzien. En dat daarin de verklaring te

zoeken is van het nits])reken van ^ in de laatstgenoemde uitgangen, wordt

bevestigd door de twee volgende feiten. Wanneer men sanJiju vergelijkt

met sardine, ziet men dat, zodra de Fr. i op Nederlandse wijze e^ wordt,

de 3 niet wordt uitgesproken. 2. Wanneer een der woorden die, volgens

bovenstaande regels, f) moest hebben, wordt samengesteld met eèn Nederlands

woord, verdwijnt de '>\ soepferrleu naast terrine. Vergelijk schrijfkassei naast

Jcassetfe , en dial. (Overijsel) kaneele naast pijphaneel ').

Tjjp (naast tijpe^ wordt alleen gezegd door mensen die Frans kennen. Dat

er vrij veel woorden op -ieu zelfs in de mond van het volk in gebruik

zijn, zou bewijzen dat die uitgang minder vreemd 'lijkt dan de andere."

II. Niet-l'oue(iese oorzakeu.

Met 3 worden uitgesproken:

1 . Woorden die vrouwe n aanduiden

:

aktrice, direktrice enz. (p. 156) tegenover servies; modieste tegenover artiest,

alchimist enz. (p. 157); goevernante, tante; dame.

Eigennamen voor vrouwen hebben vaak niet s: Anuet, Aniohiet, zeker

door analogie met de woorden op -cl of met iidieemse eigeiuiamen als

Griet, Ant, enz.

3. Woorden die meestal in het meervoud voorkomen:

allures, konfituren, cultures, amourette, visite (visites maken) tegenover

limiet, faljiet enz., coulisse tegenover servies, geste, immortelle, novelle

(vroeger courante novellen) tegenover l)agalel enz. (]). Ic6).

Epaulet is dan zeker te verklaren door de invloed der woorden oj) -et.

Rij deze groepen laten zich — op é('n rubriek na waarover straks — de

woorden inschikken waarin wij een 3 uitspreken. De volgende blijven over:

akte; etikette (hofvormen) naast etiket (briefje), recette, ka.ssette; anekdote;

reklnmc; fanfare; doeane.

Het is niet onmogelik voor sommige van deze woorden een verklaring te

vinden. Misschien staat akte onder invloed van het meervoud (II, 2), even-

als fanfare en anekdote. Doeane en reklame zijn misschien schrijftaalvormcn.

') In nmlnnt naast liuüe is de samenstelling Frans. Waarscliijnlik geeft malanl

eenvoudig de Franse uitspraak weer.
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l>il is liot)usl\vaarscliijiilik het iji'val voor ei'ii riihritk. woorden ilic ik lot

nu too aclitt'r\M\i,'i' lu'1) irolalon, nl. niilitaii-f tcruKMi waarin ' wordt ui(<;fsi)ro-

kiMi ook iu positiis waarin audorc woorden hem niet kennen. Tegen deregel

in liebhen <*\

ntta(|U(>, oskorte, oslafette, elapc, kazerne, coiuliiile, redoute, retraite,

route.

Xiet twijt'elaehtig lijkt liet niij dat deze woorden vooral door de regle-

menten in de woorileseliat der ollieieren zijn gekomen. Opmerking verdient

dat, als mediesi' term, alltKiU'- hij hel volk tot luk wordt.

Tn de andere zou echter, indien mijn verklaring dei feiten juist is, de

Nederlandse '' niet de onmiddellike voortzetting zijn van de >> die in het Frans

wen! i^esehreven. Of er verband bestaat tussen di^ aanvoearinü; \an een ' in

het Xedt-rlands en de. altans vroeger uitgesproken Franse ?? Waarschijnlik

wel; in elk geval is de paragoge van '' die wij later in verscheidene uit

het Frans overgenomen woorden zullen konstateren, een ander verschijn-

sel, ^[ogelik is in de woorden, overgenomen na hiïf tijdvak der a])okope van

'' in Ciermaanse woorden en vóór dat waarin de Franse '> viel, '> gevoeld als

een teken van Franse afkomst, en dagtekent uit die tijd het gebruik van <'

in ile gevallen die wij hierboven hebben omschreven, in echt Nederlandse

Moorden is <' zeldzaam ').

I. Ku-jjlosiveit en Spiranten.

I . iiU I» i a I e n.

De Franse ^y blijft o ii v e ra ii d e r d, biïhoudens enkele uitzoii-

d e r i n ge n.

Hi ezonde r e \ e ra nd e r i n ge n

1 . I»
wordt I».

Aan liet bei^in : l)iiiriiii> I ([Kilfuiil), biuidoDr I, l)ar(li/,.i;iii I i pertizaan) , ha-

nire 1 (parure), betici \ i|il;ileel), beveruel 3 (piiuperuel),

buitertiere o (af^^eleid \an pute).

lil liet woord

Tu.<seii klinkers: abetijt I (appetijt).

Na nicdekl. ponibocs i (])ompeus; eéu voorbeeld).

Men ziet dat deze veranderini; zeldzaam is. Ik verwiis voor de be^in-

kon.Honant naar de paragraaf „Stemloze en stemhebbende Medeklinkers", aan

het einde van de Klankleer.

') Tk Winkki., Grainmnlisvlif fiijurt'n ', ]>. IJl
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2. p wordt V (f).

Aan het begin: vledercijii 'ó Hederoijii 1 (rterecijn).

Tussen klinkers: bevernel 2, paviljot h (papiljot).

Opm. ïSapheel (Ro., 8761 var.) zal wtd niet anders dan

een schrijfwijze voor sapeel of sappeel zijn.

.Beoernel komt misschien uit een vorm met intervokale /», en zou dan op

p. £49 moeten worden vermeld. Voor paviljot zie ik geen andere verklaring

dan dissimilatie der twee oorspronkelike //s.

3. p wordt geassimileerd aan lil.

Tramette 3 (trompet).

Vergelijk een analoog verschijnsel van b, oj) p. 249.

b.

De 1^ ranse b blijft onveranderd, behoudens enkele uitzon-

deringen.

Biezondere Verander in ü;en.

1. b wordt p.

Aan het begin: pandiinen 3 (abandon"), pardiel 4 perdeel 3 (bordeel 1),

pateist 3 (batist), poets 4 (bootse), pof 3 (bof), poffet 2

(buft'et), Portaenge 1 (Fr. Bretagne; Rein., I, 301), pot-

toen 1 (bottoen), piirse 2 (beurs), putoor 3 (butoor, ,,roer-

domp"). In Zeel. komt voor perrewet (Fr. brouette).

In het woord

Tussen klinkers: Jacoppijn 1 (Ro., llL'Gü) Jacopijii 3, kapestant 3 (kaapstan-

der), soper(lieit) 2 8oper(lijck) 3.

Na medokl.: plom])et 2 (plombeet).

Misschien behoren hierbij: Gaignepein (Fr. Gagnebin? Coll. des fiches), pla-

vant 2 ,
puts 3.

Al deze vormen komen slechts sporadics voor; alleen poets is algemeen

Nederlands, en dit woord kan aan liet Hoogduits zijn ontleend of altans

naar het Hoogduits zijn verarulerd. Voor een deel zijn zij, ook al hebben

wij dat niet uitdrukkelik vermeld, zeker dialekties; zoo bijv. pardiel, putoor

;

in Friesland heet de „bunzing" (Fr. pntols) pijtoor ^ dat moeielik v^n putoor

is te scheiden. Ook b voor p aan het begin was, zagen wij, geen konstant

verschijnsel. Vermelding verdient dat barure (p. 217) aw pottoeii beide in de

„Rosé" voorkomen, en dat het Mul. Wk. van plombeet slechts één voorbeeld

geeft. Zie verder aan het einde van de Klankleer. A'ergelijk voor het Vlaams,

de Bo, s. V. pordesck.

Intervokalies is verandering ook zeldzaam. Jacoppijn kan verklaard wor-

den door de invloed van Jacob (uitgesproken met /;).
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'2. b WDnlt V (f).

Aan het hcijiii

:

()ii/.»'kor is lu't of voiiiais 1 (Iciiiuiisl liirr holioort.

rii!<soii kliukris t'uvol l ^l'al)cl), fuvelio 1, kavel- (kalu'!), kazuifel 1 , coiiiiif-

stavol 1 (^konstabel), paiavel 2, paisivol 1
,
passavcl 2 (pas-

sabel), passivel '2, slavelic 1 stafelrijc 3, tafel 1, tafclet 3

tavolet 1, tafclotterije 2, (arclicr i, tafelmeiit 2 , tafeirel 3

taveriol 2, /avol 2.

Missrhien hoort hierbij baviaan 3.

Üpm. Alve 1 is, wegens de niet-j;:evokaliseer(le 1 , als

een ontlening aan het Latijn te beschonwen. Zie later.

Over titv.c vcrainliTing van f) in / in woorden waarin ö inliet Krans door

/ werd gevoli^d, zie „Koniania'" , \\\, 1('5. Het is een Frans dialckties

verschijnsel.

3. b wordt W.

Tussen klinkers: verbouwereerd o (verbabeert).

Misschien is dit een dissimilatie (het Frans heeft cshaulji) , en men zoude

w dan kunnen beschouwen als bij ons ontstaan uit au, nadat h is wegge-

vallen (vgl. p. 17.")V In Iicllfivaunic voor hcllchaarde (Ned. \Vk.) dat men

geneigd zou kunnen zijn ter vergelijking aan te voeren; moet men zonder

twijfel volksetymologie aannemen.

4'. b wordt m.

Aan het begin :

Onzeker is het of hiertoe hoort iiianuoese 1 (niarmoeise).

In het woord: Dial. kamenade 1 (karbonade), kamnienet (Ze., kal)inet\

In de beide laatste woorden is assimilalie van h aan // niet onmoü;elik.'ö^

5. b wordt geassimileerd aan lil.

bom t, Bomniezijn (^eigcnnaani te J.eiden, 1'r. boniijasin), konnucren l

(„grijpen"), lommer 2 (lombre 3), lommerd 4 (lombaert), sommer 3 (som-

ber 3), timmer 3 (timbre I), tomme 2 (tombe 1); cameriere 1 (kamenier);

komkonnuer 2, nommer 2 (nombrc 1), reimeren 1.

Zoals men ziet, hebben wij deze woorden in twee groepen gescheiden.

In de laatste is /; in het Frans ingevoegd, niet evenwel in het Pikardies en

hel NNaals (,,Ilomania'" , \\\, 111); zodat de afwezigheid van/; ten onzent

een Frans di:ilekties verschijnsel kan zijn. In de eerste botaat de h in het

Latijn, en komt ook in h(;t l'ikardies voor; in deze woprden is het wegvidlen

Van I) dns een Xederlaiids verschijnsel, dal trouwens ook in inheemse

woorden aan bet licht komt (bijv. dom). ') Indien nu (;chter voor de eerste

groep een verklaring uit het Nederlands moet worden aangenomen, is het

natuurlik niogelik dat dit ook voor de laatste dient tt; worden gedaan,

altans voor kouikunitin'i- en nommer, waarin de open klank van ^y erop schijnt

te wijzen dat deze klinker vroeger door twee medeklinkers werd gevolgd.

') Oudfr. i>lommet , ptoinmec (n. plonihet, iiUmihce) is van OfV. /*/o»»i gevormd.
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f.

De FiMiise ƒ' blijft oii v c ru ii d crd, behoudens u i t /, o iid e ri ii gen.

B i e z o u d e r e V e r a Ji d e v i ii g.

f wordt V,

Aan liet l)egiu: vaesen 3 (faesen), valie 2 (feil), vernoeis 2 (foninis), verschet 4

(frisket), vestein 2 (fustein), vijt o (fijt), viole 1 (fiole),

visike 1 (fisike), visiononiije 3 (fysionomie), visseel 3 (fasseel),

vliemc 3 (thiiiu), Voket (Er. Fouquet, Coll. des Hclies), vranok 2

(frank).

Het is onzeker of hierbij helioren vadde 3 (fadde), vase 1 (faes).

Tussen klinkers: bovet 2 (buffet), olivant 2 (olifant), schavot 2 (scafant 1).

Misschien horen hierbij coever 2, toeveel 3.

O pui. Zie voor golve en troeven Hoofdstuk IV.

Wat de V aan het begin betreft., zo bewijst de datum der meeste woorden

dat wij hier niet te doen hebben met de voor Latijnse en llomaanse woorden

geldende regel van de verandering van ƒ m v in de „aulaut", waarover men

zie „Essai'', p. 10, en hierboven p. 25. Het zijn hier slechts geïsoleerde

vormen. Vele ervan staan in Kiliaan. Bij venioeis, vcr'SeJwl zou nu'ii kun-

nen denken aan verwarring met ons suffix ver. Opmerking verdient dat ook

in het Engels vade naast /"«e?!? voorkomt (Bkhkens, p. 165).

In het alü'emeen mag men de veranderinc: van /" in v bescliouweu als ge-

isoleerde aanpassingen aan de Nederlaiulse uitspraak. Zie het eind der Klankleer.

De Franse v b 1 ij f t o n v e r a n d e r d , Ij e h o u d e n s uitzo n d e r i u gen.

B i e zonder e V e r a n d e r i n g e n.o

1. V wordt f.

Aan het begin: facelment 2 (vaselment) , faeljant 1 (vaillant), farniznge 3,

faiite 3 (voute), fenijn 2 (venijn), fermelioen 2 (vermiljoen 1),

fernoi 1 (Lio. C. , 8740), fetaelge 2 (vitaelge, victualie),

tiolet 1 (violette 1), helt 3 (vil 1), figureus 2 (vigoureux),

tisieren 2 (visieren), Üoers 2, fluweel 2 (velueel 2), fooi 2

(voye 1), frai 1 (vrai 1), fu 3 , fuweren 2. Dial. fiament

(vehenient).

Tussen klinkers: canifas 2 (eanevas 2), eotfeltoer 2 (covertoer 1), cofferture 1

(covertnre 1), rothoel 2, schofïilioen 3, soferein 2 (soeverein),

taferne 3 (taverne).

Misschien horen liierbij gaffeloen 1 , strufele 3 (struweel).

Vóór li(|uida: kazuifel' 1, tafel 1, tafelet 3, tafereel 3 (zie p. 249).

Aan het eind : braaf 4.
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Ook hier vele zeld/nani voorkoinoiulc voniieii waanian niet veel waardei»

te heehteii. Enkele zijn ali;enuvii \^v\\on\v\\: Ji'-ll , Jliiwrl
,
/ooi , laf't'K enz.

Aan het begin van het «oonl is /" in vele dezei' woorden zeker door hel

lidwoord ht-t veroorzaakt; dit is niogelik mwy facelmeuf , fcrmelioen, feiiijn,

floers, flitictrl. [w. fwU is f uiissehien toe te sehrijven aan de zucht om
seheldwoorden niet kraeht uit te spreken. Foo'i is nierkwaardiu;, daar dit

woord ook iu het Frans de verandering van v in /" vertoont, nl. in de

samenstelling foiih'fois (tenzij dit is samengesteld uit loutt'xi en fois). In

anilere woorden kan /' als een hyperkritiese uitspraak worden opgevat; dit

zal met name het geval zijn met de intervokaliese /' voor i\ Moeieiik te ver-

klaren zijn ka:uift'I , tafeU enz. Mag men aannemen dat de / in het Neder-

lands met minder stem wordt uitgesproken? Vergelijk hierna, in de paragraaf

van -- . Rijssel en nifsseiiifde. In braaf is de overgang van v in / een ge-

volg van het feit dat, aan het eind van het woord, de medeklinkers stem-

loos worden.

2. V wordt W.

Aan hel he;;;iii: wals ! , wass;u'l 1 (vassael 1), wideren 3.

Tussen klinkers: Bowit^r (eigennaam, Fr. liouvier), grauwele 1 (graveel 1),

jeuewer 1 (jenever 1), canewets 2 (canevas 3), clauwier 2

(klavier), lauweit o (laveie 2; lawnai), paiiwelioen 1 (pavil-

joen) , ruweel 2 (revecl).

Misschien komt hierbij struweel o.

Xa medekl.: karwei 1, karwij 2.

Zie hierover „llomauia", W\, 107.

.'3. V wordt b.

Tussen klinkers: a\boi 2 (avoi 1), fcber o tiebcr 3 (fever 2), sabure 2 (.savor).

Fi'lp'r en fiebnr kunnen latiniseringen zijn Wat de overige betreft, zou

men kunnen vergelijken Mhgd. rihhaliit, „Parz.", ILl, ^'i !• (Fr. reveliii),

koberen (Fr. m'oitvrer).

4. V wordt m.

Na me<lekl.: nialemeseie 2 (malvezij 2).

Dit kan een assimilatie zijn.

5. V valt MVijr,

Tussen klinkers: parlijiun l (paviljoen 3).

Zie voor c^tcrM 3, cop/'.riori'i 2 „Essai"', p. 117, voor /v/(/yj ibidem. Ook
jtapilion 2 is als een latinisering te beschouwen.

\
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2. Deiilal(!ii.

t.

Sc 11 rijf vv ij ze. Een enkele maal wordt t door th weerg-egeven ; in tliroon als

navolging- van het Grieks, in thopaas om dezelfde (vermeende) reden; in traitliiet 2.

Vgl. Van Helten, p. 140.

De Franse i blijft onveranderd, beh oudens uit zonderingen.
Aan het eind van het woord blijft, in afwijking van het
Frans, de oorspronkel ike (, vaak iu de overgenomen woorden.

Alleen t aan het einde van het woord verdient hier een afzonderlinge be-

handeling. Ik rangschik de woorden naar het tijdstip van hun eerste ver-

scliijnen.

Tn het Fraus is de / na een klinker vroeger weggevallen dan na een

medeklinker; terwijl in het eerste geval l aan het einde van de 11" eeuw

reeds tot spirans was geworden en op het pimt stond te verdwijnen, is de

laatste, altans vóór een pauze, tot in de 17" eeuw uitgesproken (Nyrop, 1, § 815).

i aan het eind van het woord.

1. Na een klinker.

Met t: Belfroot 1 , Jofroot 1, conroot 1, Menfroot 1 (Eo. , 6275), palafroet 1,

saluut 1, virtuut 1.

aliet 2, clergiet 2, maerspiet 2, plankiet 2, traitiet 2.

diskreet 3, krediet 3, subiet 3.

akkiet 4, bandiet 4, debiet 4, debuut 4, faljiet 4, favoriet 4,

gambiet 4, instituut t, ])oliet4, reciet4, resoluut 4, scorbuut 4.

Voeg hierbij de woorden op -eit (}>. 117). Zie over bahuut p. 161.

Zonder t: Gije 1, grei 1.

pavei 2.

De woorden waarin / wordt uitgesproken, zijn in strijd met de ontwik-

keling van de Franse t.

In die welke zijn overgenomen in de eerste en tweede periode, kan het

behouden van / verklaard ivorden als een Frans dialekties versehijnsel (zie

„lioniania"', XXX, 104). In de latere is i natuurlik anders te verklaren;

waarschijnlik niet in alle op dezelfde wijze. Men zou liet volgende kunnen

vermoeden : haiidlei is of direkt aan het Italiaans ontleend of werd in het

Frans onmiddellik na de ontlening uit het Italiaans nog met / uitgesproken

;

deze laatste veronderstelling zou ook ilehlet en krediet verklaren; debnnl en

en reciet staan misschien onder invloed van dehulered, reciteren; bij de

woorden op -eit kan „suflixdwang" worden verondersteld; in diskreet en

saluut is invloed van het Latijn herkenbaar, en ook iu faljiet, favoriet,

pollet kan het Latijnse participium hebben nagewerkt; doch in deze laatste

woorden kunnen ook de verbogen naamvallen de vorm van de nominativus

hebben gewijzigd; gamtnet en instituut kunnen door de schrijftaal zijn l)in-

nengekomen; in scortjid is misschien de Franse / nog laat uitgesproken. De

mogelikheid is echter niet uitgesloten dat iu de woorden op -uut het Lat.

participium op -utiun, evenals in die op -iet de uitgang -itum., invloed heeft
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geoefeml , ook al l)t'aiit\vt»oiileii -/W, -//«/ er niet aan die l>al iiitijaiii^cii;

iimiuTs wij zuUoii hitiT enkele woonlen vennelilcn wjiarin reu / wordl iiit-

iresj)rokon die niet met Lat. / in verband kan worden gebracht. V.n dat de

-/ in vreemde woorden ijjevoeld wordt als een adaptatie van vreemde woorden

aan ons sjiraakLTebruik. zou men kunnen opmaken uit de „mooispreekvorm"

aiif/iruci die men onder het volk hoort voor ant/intcief.

Wat nu aani^aat de woorden die zonder / worden uitiresproken , zo is Gi/e

de CentraallVanse vorm ; (jrci en jutrei zijn zonder twijfel de v( rbali' substan-

tiva van greien en jniveieii.

2. Na een medeklinker.

Ik maak geen splitsing tussen nog bestaande of verdwenen medeklinker.

Met t: deduut 1, fruit 1, rihaiit 1, spijt 1.

hascoert 2 . debat 2.

atfuit 3, hedejruaerd 3, exploot 3, coert 3, kortaut 3, net 3.

biljart 4, j)ortret 4.

Voeir hierbij de woorden op -et (p. 135), -ot (p. 142), -ant (p. 1'59), -ment

(p. 1^2), -aard (p. 132).

Zonder t: goegiaer 2, kartouw 2, croos 2.

rabauw 3.

])aletot 4, passepartout 4; l?oekee. Dok', Doufé, enz. (zie p. 13 1);

boulevard 4, brancard 4.

Het is onzeker of gerfau hierbij belioort.

Alleen de woorden waarin / wordt uitgesproken, behoeven een verklaring.

Voor zover het afgeleide woorden zijn
,
gevormd met behul]) van vaak ge-

bruikte suffixen, kan invloed der wwX hetzelfde suHix gevormde oude woor-

den in het spel zijn. Biljarf is zeker door de schrijftaal binnengekomen ; het

wordt vaak als oi)schrift gelezen boven kofiiehuizcn.

B i e z o n d e r e Y e r a n d e r i n gen.

1. t wordt d.

Aan het begin: diertein 2 (tiretein), driakel 2 (triakel).

In het woord

Tussen klinkers: badinient 2 (esbatenient).

Vóór medekl.: ciderocn 1 (citroen).

Na medekl.: bordes 2.

Misschien hoort hierbij feinde 2.

Opm. I)i: l'><) citeert Westvlaanis duwierc, l'"r. lii\rre,

waarin de d misschien aan verwarring met duwiere

„gang" is toe te schrijven.

Dit zijn alle geïsoleerde vormen. Voor sommige ligt een verklaring voor

de hand. Zo zal men in dierleiii dissimilatie, in driakel volksetymologie

kunnen aannemen. lionU's is, volgens het Neil. Wk., veranderd naar hoérd.

Opm. Over fosseidc (meerv. van fosseit), zie Hoofd-

stuk IV.
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2. t valt M'eg.

Tussen mcdekl.: piirinenrie 1 fpannentrie , céii voorbeeld in liet Mul. Wk.)-

Aan liet eind: krek 4, culc 1 (culct).

O p in. Aconiscieren 1 is niet vjiu Ofr. aconoistre afj;-e-

leid, maar van verbogen dialektiese vormen als

aconissons, enz. Over dare (dnert) zie Hoofdstuk IV.

3. t wordt geassimileerd.

st wordt ss: kasselrije 2 (castelrie), messelioen 2 (niasteluiii).

kt wordt kk : ])rakkezeren 1 (praktizeren).

Vergelijk de paragraaf van ts.

Het is niet zeker of maruk 8 een bijvorm van ii/aroffe is, zodat wij over-

gang van t in /• zouden moeten aannemen. Zie later een voorbeeld van de

tegenovergestelde overgang.

De F r a 11 s e (^/ b 1 ij f t o n v e r a n d e r d, behoudens uitzo n d e r i n g e n.

Opm. Zoals wij op p. 2i liebl)en gezien, komt in

enkele woorden de intervokale d (uit Lat. t) voor,

hoewel liij reeds in het oudste Frans aan het ver-

d.wijnen is. Wij hebben die woorden daarom in de

vüorhistoriese periode geplaatst. In conreiden zou

men invloed van gereiden kunnen veronderstellen

of epenthesis van d , evenals in lampreide. Voor

foedraal, zie ,,Essai", p. 50.

1. d wordt t.

Aan het begin : tragie 2 (dragee) , trapier 2 (drapier) , traperie 2 (draperie)

,

tritsoor 2 (dressoir).

In het woord

Tussen klinkers: malate 2 (melaats).

Na medekl.: kortegaarde 4 (cordegarde 3).

Tragie is misschien te verklaren door Lat. trage mata. De overige vor-

men der eerste groep zijn zonder twijfel voor een deel germanismen; zij

komen voor in de „Statuten der Duitsche Orde", bij Kiliaan , bij Mii^di;-

GAioRSBBRGH eu iu de „Westfriesche Stadsrechten".

In kortegaarde mag men / misschien aan volksetymologie toeschrijven,

terwijl malate wijst oj) een Mnl. 7n.alaid, waarin d aan het eind van het

woord t is geworden, en dat blijkens melaats bestaan moet hebben.

2. d wordt d/ (?)

Na r

:

baerdgie 3 (barde), daergie 2 (daert).

In dit laatste woord hebbeu wij misschien niet een klankwijziging, niet

van d , maar van / te doen. En men zou hier dan misschien mogen op-

nemen fassaerge, dat naast Jlassaerl voorkomt (vgl. echter de Woordelijst).
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])o vraag is ook of -ijic hier do klank <1': of wel // uitilnikt ; iii dat laatste

geval zou (jratije mogen woiileu vergeleken.

Inilieii men moeht veronderstellen dat harde ^ daert eerst üardie., daerdie

zijn geworden, dan /on hierin, evenals in slitgc, reinrgii- (waarover men /ie

„Kssai"', |). 70), g als verkeerdt- sehrijfwij/e kunnen worden verklaard. Is

de klank //: geweest, dan is die hier missehien als een hy|)erkorrekte uil-

spraak te besehouwen ; vergelijk het omgekci rde vers<diijn.x(l op j). 2(!!>. Was
eindtdijk de klank //, zijn het dan oorspronkelik deminntiva?

3. lUl wordt II??.

garlange 1 (guirlande), calengier 1 (kalender), lavcngier 2 (lavendier)

,

teiiijer \ (naast tender 3).

In het laatste woord is dit een Nederlandse dialekliese uitsj)raak '). Tn de

drie eerste kan (j de uitspraak d: hebben gehad, in welk geval zij onder

\^. '1 moeten worden ge))la:itsl.

O pui. Lovengele (naast Invcnilel) is uit liet Ituliaans

!. d valt weg.

Tus-scn klinkers: poer 2 (poeder).

Vóór niedekl.: ajuus I (adieu).

Aan iiet eind

Xa niedekl. Missoliicn hclioren hier goegiaer 3, ])0])e]are 3, maar veri>elijk

Hoofdstuk IV.

In ajiiHs is d weggevallen ten gevolge van het snelle spreektempo. Tn

ptjfr mogen wij Middelnederlandse svukope van d aannemen (Van [Ikltkn',

]). 2()-i;. Over ahnallke 1, enz., vgl. „Prokope".

O pui. Over softVeineu, zie lIooi'<l>tuk IV.

5. d wordt geassimileerd aan II.

l?onne 1 (lirmilc 3 -. hom).

Opm. In laveiiicr (laveudier) mag men invloed \er-

onderstelleu van de talrijke woorden ni) -enier.

8.

Schrijfwijze. Fr. s wordt l)ij ons 1) soms e «geschreven: baetceleer 1, cena-

tuer I, cyroo]) 2, faiiee 1, fauceren 1; waaniit blijkt dal tussen deze l)cide mede-

klinkers, zelfs in de eerste periode, weiniLr vereeliil in uitspraak bestond; 2) .soms

SC: scerplier 2 (serpelf<ier 3); 3) seh : baessclie 2 (basis I-), Imssclie 2 (bus),

<liverseh 2, caiievaseh 2, malaatsoli 2, |)ecrtseh 2 (paars), torsche 1 (tros 3),

vaesclie 1 (faas). Dit zijn verkeerde schrijfwiJ7.cn, die tonen dat in liet Nederlands

sch reeds in de oudste periode ongeveer als s werd uitgesproken. Vergelijk de

paragraaf van ts.

') Van Hki.ten, Von<leU Tanl, j..
'20.
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De Franse s koint voort uit: 1) Lat. s iu sterke jjositic; 2) Lat, st ge-

volgd door j; 3) Lat. prepalatale c. Daar eoliter de/e Liatste .v in het Oud-
frans /* werd uilgesjjrokeii , wordt hij behandeld in de jjaragraaf van Av.

De Pranse * blijft bij ons onveranderd, belioudens u i t-

z o n de ri n gen.

Ecu afzonderlik onderzoek verdienen I. * vóór medeklinker, en TL * aan

het eind van het woord.

L S vóór medeklinker.

A. Aan het beü'in van het woord."O'

In het Frans wordt vóór s -{- medeklinker aan het begin van het woord

een e uitgesproken.

1. Zonder prothetiese e komen voor:

sk : schaarmiitsen 2 , schaars 3 , schaats 2 , schanson 2 (essanchou) , schar-

laken 1 , scholier 1.

ski

:

slavine 1 , sluis 1.

sp. : spafuut 1, spanjoel 1, spauleiren 2, spaulier 1, speauter 2, specerij 2,

specier 2 , spie 3 , spinazie 2 , spinet 3 , spion 1 , springael 2

,

spons 2.

st: staket 8, stamet 3, stamijn 2, standaard 1, stansou 2, stive 1, stof 2,

stoppen 1 , stouternie l.

sm : smaraude 3 , srnarel L

In het Waals komt de prothetiese e evenmin voor („llomania", XXX,
106), en men zou dus mogen beweren dat van de hierboven genoemde

woorden de oudste uit dat dialekt zijn overgenomen. Evenwel, ook in woor-

den die in het Frans een etymologiese e vóór ,i ~\- medeklinker hadden , is

die bij ous soms weggevallen: spaersen 1, spaveuieren 2, spüleren 2, spu-

(jlcreu 2 (Zie Hoofdstuk IV). Bovendien, sijie ^ spion, spinel, staket , stamet

zijn te jong dan dat zij aan het dialekt zouden kunnen zijn ontleend. Het

is dus waarschijnlik dat het niet-voorkomen van e op rekening van het Ts^eder-

lands gesteld moet worden, hetzij dat de kracht van het Nederlandse akcent

de onbetoonde klinker heeft doen vallen , hetzij dat in het verschil tussen

de Germaanse en de Romaanse „anlaut" — de eerste met sluiting van het

strottenhoofd, de laatste vokalies ') — de oorzaak van het verschijnsel is te

zoeken.

2. s valt weg.

marel 1, merlijn 3, peauter 3, pringael 2.

Ook in het Frans komt bijv. naast espafut pafut voor (vaiulaar naast Mul.

spaftmt 1 paffiiut 1). Een verklaring voor het verdwijnen van * in het Middel-

nederlands kan ik niet geven.

') Zie Seelmann, Aussprache des Latein, p. 319, en vergelijk Behrens, o. /., p. 182.
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15. lil lut woord.

lil het Frans is .v vó()r e\i)losivae later wegijfvallen dan V()()r li(|iiida('

(„Itomania", \\\. M'(i). Wij moeten du.s eeu scheiding maken.

1. \ (uir explosivae.

Met s

:

a])])ast 'i , arresteren 2 , bastaard 1 , bastoen 1 , bastonercn !•

,

destourbaiiclic :2 , destrier 1 , eiujiiesteren -i , esl)ateineiit 2

,

eskader 2 , escurie 2 , espeie 1 , feest 1 , foreest 1 , fust :»

,

fiistein 1, giste 1, haast 1, hustineren 1, joeste 1, kasteel 1,

kei-sp 1 , kosten 1 , costiirae 1 , kust 2 ,
past 2 ,

pastei 1
,

plaaster 1 , rastelier 1 , rekwest 3 , respijt 1 , restoor 1 , tast l
,

teesteie 2 , teestier 2 , wasteel 1 , wasteren 2 , enz.

Voeg iuerbij de woorden die met des- beginnen.

Zonder s: ebatcinent 3, ekipage .3, gridelijn l. , liatclet 1, Longejiee (Coll.

des liches), robbat 3 (rabat), taak 3, trejws 1, wiket 1.

Met dubbele vomi : agreste 2 agret 2 , ascouten 2 acouten 2 , hustijn 2 hutin 3
,

iiKpieste 2 enquête 4, compost 2 komiwte 4, crespe 3 kri]) I.

Dial. bijt (beestY

Misschien hoort hierbij butoor 1, en wellicht heeft, naast taak, een vorm *taask

bestaan , blijkens tackse 3.

Merkwaardig zijn de jonge woorden mot s. Daar in het Frans * vóór

explosivae in de 13* eenw is weggevallen, terwijl in het Waals en in een

deel van Henegouwen -s tot op deze dag gebleven is, moeten de meeste

woorden der tweede periode aan die dialekten ontleend zijn („llomania",

XXX, 106). De zeldzame woorden met s uit de derde en vierde periode

zijn moeielik te verklaren. Voor een deel zijn het zonder twijfel schrijftaal-

vormen [ba-sfo/iereti , euquesferen, rekweist^; cres[je zal misschien zijn s hebben

behouden door de vorm Icrspe, die daarnaast voorkomt.

Het is verwonderlik dat van de klank // die in het Frans de overgang

tussen s en het verdwijnen vau s heeft gevormd (Nyiiop, I, '^ 402) bij ons

geen spoor is te vinden.

2. Vóór liquidae en nasalen.

Zonder s: achemant 1, acliement 1, acheraeren 1, acheraure I, Avennes 1

(Sto. , V, 642), bellonc 1, blaam 1, blameren 1, dodaiin 3,

emeide 2 , fantoom 1 ,
gorclle 1, ile 1, meleie 1, rampone 1,

ramponeren 1.

Met s: Esmoreit 2, crisme 1, crismier 1, maesle 2, rosmarijn 4.

Met dubbele vorm : esmael 3 email 4, aalmoesnicrc 1 almenier 1.

Een enkele blik op deze lijsten volstaat om te zien dat de verhouding

hier juist omgekeerd is dan vóór explosivae, hetgeen in overeenstemming is

met het Frans; reeds van de oudste periode af is s weggevallen. Een ver-

klaring eisen dus die waarin s wel vóórkomt: crisme en crm«7>'r staan onder

invloed van het Latijn, aahaoeanifire is te verklaren door de analogie van

auhnrifs, in maeaU schijnt ook het Oudfrans a langer behouden te hebben,

blijkens de wisselvorrn marie; Knmorfit. is een schrijftaalvorm; misschien is

bij ronmarijii aan invloed van het Latijn te d(;nken; in fsmafl kan de bijge-

dachte aan nmalt hebben meegewerkt tot het behoud van .v.

Verband. Kon. Akad. v. WeteiiM-h Afd. l>ïlterk. N. W. l»l VII. 17
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IL S aan liet eind.

Met s

:

abuis 2 , avoes 4 , baftuus 1 , floers 2 ,
pns 1 ,

precies 3 , entel-

mes 3 (entremets).

Zonder s : hachi 4.

Met dubbele vorm : juys 3 ju 4.

Zie over het tijdperk der verstomming van * in liet Frans Nyuop, I, § 465;

onze woorden zijn met deze datering niet in strijd; cnwes kan schertsend ge-

vormd zijn naar de geschreven Franse vorm.

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. S wordt Z.

Aan het begin: zaei 3 (saai 2), zaecken 2, zant I (sint 1), zavel 4 (savel 2),

zeiu 3 („net"), zeinen 1 (seinen 1). zin 2 , zoverinne 2 (p. 192),

zout 1.

In het woord

Tussen klinkers : amortisabel 4 , asaut 1 , assaisine 3 , assasineur 3 , bise 1

,

dosaal 1, Freese (p.,13fi), lambrizering 4 (lambrisseren 3),

lase 1 (Helaas), kozijn 4 (cassine 2), crasier 2, lambrosure 3,

leise 1 (laesse), namptiscren 3, tambuse 1, vazal 4.

Na medekl. : konversatie 4, Urzijn 1 (Oursin).

Misschien horen hierbij : huseel 2 (huusseel 2) , cabaeseken 2 (cabas) , vase 1

(faes 2;, vijsen 3. Andere voorbeelden in de paragraaf van ts (p. 263).

O p m. Zie over azen (lueerv. van aas) en beurzen

Hoofdstuk IV.

Van de woorden waarin z aan het begin staat, is alleen zard in de

algemene spreektaal gekomen. Wanneer geen andere taalverschijuselen er

zich tegen verzetten, zou men de in de eerste periode overgenomen woorden

met z kunnen beschouwen als aan de Latijnse spreektaal ontleend („Essai",

p. 10); alleen zant zou misschien voor die verklaring in aanmerking komen.

In het algemeen kan z een geïsoleerde aanpassing van de Franse klank aan

Nederlandse uitspraak zijn. Mnl. zl , zu voor si, su is iets anders.

De uitspraak z voor s in het woord is niet altijd met zekerheid vast te stellen,

daar enkele s een grafie kan zijn voor stemloze s; M'èl is de uitspraak z eer

waarschijulik. In -isereii, \i?i\\ z worden toegeschreven aan de invloed der tal-

rijke werkwoorden op -iseren; ff
lazuur \s misschien aan het Hoogduits ontleend.

Maar misschien zou er één algemene verklaring kunnen worden gegeven.

Het is inogelik dat de gesloten uitspraak der voorafgaande klinker de ver-

anderino- heeft veroorzaakt, daar wij immers voor ss een ojien klinker uit-

spreken; vassal kan bij ons of, met verandering van Fr. d in a, rassaal

o-even, of wil men de Fr. d onveranderd laten, vazal. Zoals wij vroeger

(p. 203) gezien hebben, is in de overgenomen woorden de klinker op beide

wijzen behandeld. Wellicht ook kan de wisseling tussen stemhebbende en

stemloze medeklinkers worden toegeschreven aan dezelfde oorzaak die d met

i en t met d deed wisselen.

In assaisine zou men volksetymologie (verwarring met saisir) kunnen ver-

moeden (p. 229); waarschijnliker is echter dat wij hier met een dissimilatie-

verschiinsel te doen hebben. Dat er verband zou bestaan t4issen de Noordfi-anse
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vorm asifa:iuf\ ilie iii St. Pol wortll tri'lirnikt '), en de vorm van ki liaan

is onwaarscliijnlik; in beiilc lu-eft de assiniilalii' onalliankelik gewerkt. ^)

In konrt^salie en Urzljn zie ik een assimilutieverschijnsel,

•2. S wordt tS, S.

a. niet vóór //.

Aan Let beu:in : cliaerse 2 tsaerdse 2 (serge), cliamare W (sainaer 3), eliautuarie 3

(^sanetuare 3), chierf 2 (seerf 2), cliorte 2 (soort 2), cluikade 4

(sukade 2), chuker 2 (suiker 1).

lu het woord

Tussen klinkers: kaehette i (kassette).

Na medekl. : cauwerchine 2 (cauwersijn), jjorchevant 2 (poursieuwant).

Misschien behoort schergeant 3 (sergeant) hierbij. Maar vergelijk p. y.

Het is waarschijnlik dat wij hier te doen hebben met een Frans dialekties

verschijnsel. Altans in de vroeg overgenomen woorden. In Godkfrov vind

ik c/iamare, cfiantuairey c/iucade, c/iucre en in St. I'ol wordt nog heden

chierf {serf), chuk {su-cre), c/iid'ad, chtfon {sip/ton) gezegd. ^)

Nu vertonen echter ook enige jonge woorden deze overgang. Behalve de

reeds genoemde, vermeld ik uit de lagere spreektaal c/ierre (Fr. serre), njhie

(Fr. sctnê)'^)^ ch'ifon (Fr. siphon), korchet (Fr. corsef). Dit zijn waarschijnlik

„mooispreekvormeu". ^)

b. Vóór y.

In het woord: asjet ^ (Fr. assiette), pensjon 4 (Fr. pension).

Voeg hierbij de volgende woorden , waarin s uit ouder ts komt : odisjeel (Fr.

otKciel), otHsjeus (Fr. otlicieux).

In deze woorden spreken de Nederlanders meestal in plaats van de Franse

«-}-// een gepalataliseerde * uit. Ik heb er vroeger op gewezen ") dat deze

eigenaardigheid veel overeenkomst heeft met de analoge uitspraak óüe/V (órt/W),

oujo {ois^aii), majon {muisou), die in streken welke aan Germaanse talen

grenzen, worden gehoord. Ik voeg daarbij de Luikse vormen penchou

{pension), sochcfé (sociclé). Tussen het Nederlandse cu het Franse dialektiese

taaiverschijnsel bestaat geen oorsprongsverband. Wèl mag men aannemen

dat beide uit dezelfde oorzaak voorkomen, nl een be])aalde organiese aanleg

die de Germanen met de sterk gegermaniseerde bevolking der Noordfranse

grensstreek gemeen hebben.

oor ^.

Na medekl. : Dial. ])roposje (proportie), pusje (portie).

Dit verschijnsel is in de grond hetzelfde als het daareven behandelde.

'i Ila-ne des Patois rjnllo-romans ^ I, 114.

^) Vergflijk nog ICssai
, p. 4S en 72.

') Zie vooral Ai.Pii. Bavut in Bullelin (Vhisloire lingnislitiue el lilleruire francai/te

ih-s Vays-Uas, Années 1002—1903, p. 38. Vgl. Meve«-Lüi!KE, I, § 417 <ii Hrr. ,,.,i„iior.

IV, 2S2.

*) Dr. A. HALitEnsTAt)T te Leeuwanlen hail <le vriendelikhciil mij op deze vorm op-

merkzaam te maken.
') llnndeUnfjen '1'' Sederl. l'liilnIntjen-Conr/res. p. ;»1.

•) ibidem, p. 1)2.
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3. s wordt ts.

Aan het begin: tsiedse 2 (siege), tsimpel 1, tsoudier 1, tsout 1.

In het woord : metsagier 2 (messagier 2) , metsiergat 3 (niaisiere)
,

j)eerts(;li 2

(paars 2), vautseur 2 (vausseur 2).

Aan het einde: preuts 3 (preiis 1).

In geen enkel dezer woorden vertoont het Frans iets dergelijks; preuts is

te jong dan dat het met Ofr. preuz zou zijn gelijk te stellen. Voor melsier-

(jat zou men aan analogie van mMneleu kunnen denken. Niet onmogelik is

het dat wij hier met hyjjerkorrekte vormen te doen hebben, in verband met

de later te bespreken veelvuldige verandering van Ofr. Is in Nederl. s (zie

de paragraaf van is). Prof. Van Hklten (p. 206) vermoedt dat /! in deze

woorden de scher^ie uitspraak der s zou aangeven. Maar met die onderstelling

strookt niet preuts, daar aan het eind van het woord s bij ons altijd stem-

loos is. Vergelijk ]>. 263. In de woorden die ts aan het begin of in het

woord hebben, kan ts desnoods een schrijfwijze voor ts zijn, hetgeen ons

zou terugbrengen naar de Biezondere Verandering die onder N°. 2 is be-

schreven,

4. S wordt St.

In het woord : mastikot 2 (massikot)
,

gelaistieren 2 (^verlaisieren) , tasteel 3 (tas-

seel 3).

Misschien hoort hierbij gecasteleert naast gecasseleert,

Opm. In de lagere spreektaal zegt men bij ons stol-

lesteren voor solliciteren, waarin t zeker door assimi-

latie is te verklaren.

Zie over mastikot Dr. A. Kluyver in „Verslagen en Mededeelingen uit

de Kou. Akad. v. Wetensch,", ¥ Eeeks, Deel VIII, p. 126.

z (dzj.

De Franse z komt voort uit 1) Lat. intervokale s; 2) Lat. t -|- y na

klinker; 3) Lat. prcpalatale intervokale c. In "de beide laatste gevallen was

hij oorsju'onkelik dz , doch bij ons is van d nooit een spoor te bekennen

geweest.

De Franse 2; blij ft onveranderd, behoudens uitzonderingen,

Biezondere Veranderingen,

1. Z wordt S.

In het woord: aalmoessenier 3 (aalmoezenier), boussine 1 (bazuin 1), dissenierS,

fassaen 1 (fazant) , hassaert 2 (hazard), messeniede 1 (maisniede 1),

})iu-trijsseren 3, Rijssel (Ofr. Isle, Fr, Lille).

Aan het eind : gaas 1 , vaas 4 , valies 4.

De s van aalmoessenier kan door aaJynoes worden verklaard, In de andere

woorden moet men s in verband brengen met het verschil tussen Neder-

landse en Franse z; de laatste wordt met meer stem uitgesproken. Vergelijk
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ook p. ~r)l. Zie ilt' aliremene paniij:ra:it" aan liet ciiul van de Klankleer.

Dat aan het eiml ile ,- steiuloos wordt is in overeeusteniniini' met de Neder-

landse klankwet.

2. Z wordt Z.

Tussen klinker: frenegie 2 (frenesie 1), kazjueel •! (kazueel 1).

Dit zijn zeker „mooispreekvormen". Vergelijk een analoge verandering vna

* op p. 25'.'. Van ok Werve schrijft accetigic voor acccnslc. Vergelijk de

Woordelijst s. v. absconse.

3. Z wordt j.

Tussen klinker: kajack 3 (kasacke 8\

-Missehieu behoort hierbij kajuit 3.

Zeker heeft jak op de verandering van s iu / in /luaackf invloed gehad.

ts.

Schrijfwijze. In housche 2, ordijtsche 2 (hordijs), pinssche 2, plaatsehe 1,

vitsche 2 is seh hoogstwaai-schijnlik eeu schrijfwijze voor s (vg'1. p. 255) of voor

s. Iu balausce 2, scerkeu 2, sciis (aksijns) geeft se zeker s weer („Tijdschrift",

XVI, 103\ In besaesge 2, braesge is sg waarschijnlik een gratie voor ch.

fs komt iu het Frans voort uit 1) Lat. initiale en finale prepalatale c;

•l) Lat. e -f" y; 3) Lat. t -|- y na medeklinker. Tu het Oudfrans wordt is

aan het eind met z, aan het begin met c geschreven.

Daar f s in het Frans tot s is geworden, vinden wij bij

ous woorden met /* en woorden met s , behoudens uitzon-
deringen.

A. Aan het besrin van het woord.'O'

Met c: ceiser 1, certein 2 cesseren 2, ciglatoen l, ciper 2, cipier 3,

cirone 2, cirorgien I (chirurgijn), cisterne 1, citole 1.

Met c en ch : ceel 1 cheel 2 , cembeel 1 chembeel 2 , ciment 2 cliimeut 1 , ces-

sen 1 chissen 1 , citeit 1 chiteit 1 , cipel 2 chiboUe 2 (siepel).

Met ts: tseiserne 2 (cei.ser), tsissen 1, tsollen i (sollen).

Met s: serkeinenage 2 , serken 2 , seroen 2 (cirone), sertein2, singlatoen 1,

siper 2, siroergiju 2 (chirurgijn), sissieren 1 , sisternel, sitolel,

sollen 2 , struis 3.

IJij KiLiAAN nog: siment, sider, sinober, sip, sippier.

B. In het woord.

1. Tntervokaai.

Met c: delicieus 1, jjccie 2, policieren 1, vicc 2.

Met ch : achernurc 2 , baenrochc 2 , bctrachen l , bochcus 1 , brachicre 1

,

enibrachiereu 1 , fachoon 2 , fortreche 2 , frochicrcn 2 (froissercn),

cache 1 , Couchy 1 , lacheren l , liache 3,lichc 1 , uiacherereren 2,

machue 1 , mari-sauchie 2 , machijs 1 ,
proveche 1 , rachine 1

,

tniche 1.
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Met c en cli : dobbelice 2 dobbeliche 2, justicier 2 jastichier 2, officier 1 otli-

chicr 2, facelmeiit 1 vachelment 2.

Met ts: a2:)pendijts(scap) 2, atsemure 1 , Autsore l (Fr. Auxcrre , Sto., I, 276),

bisaetse 1 , boetseel 1 , bootse 3 , bootseus 1 , britsiere 1 , doblitse 1,

dretsoor 1 , fatseelliout 2 ,
garnaats 2 , fatsoen 2 , filaetse 2

,

fortretse 2, frot.sieren 1 (froisseren), g-rimats 3, liactse 2, caetse 1,

kaatsen 1 , cabootse 1 , Coutsy 1 , crevetse 1, crootse 2 , curaetse 3
,

kwetsen ] , laetse 1 (lus) , latsure 1 , litse 1 , matratse 2 , maertse 2

(maetche) , matsuvve 1, muts 1
,

palijtse 2, pitse 2, plaats 1,

provetse 1, schaats 1, tapijtsier 3, traetse 1, vitse 1.

Met tcli : fatclioen 2 , maetche 1

.

Met s (z) : alinuis 3 (muts) , asemure 1 , delisieus 1 , doblise 2 , tresoor 2

(dressoir), iisseelhout 2, fortresse 2, froisseren 4, g-lazuur 4,

grimas 4, hoes 4, kerviese 1, kuras 4, quessen 1 (kwetsen),

laseren 1 , lias 4, lasse 3 (lis), masse 3, massue 2, matrasse 3,

palisse 2, rasine 2 , recoUissie 1 , saucijze 3 , Sisiele 1 (Ro., 6276),

tartisie 2 tertisse 2 , trase 1 , vaselment 2 , verlaisieren 1

.

Zie over housche plaatsche, p. 261. Misschien zijn polijsten 1 en vijst 2 door

metathesis ontstaan uit *polijtsen en *vijts. Zie de paragraaf van de „Metathesis".

2. Na medeklinker.

Met c (ei) : delivrauce 2 ,
jagonce 1 , credencie 2 , maerce 2 , morceel 1

,

princesse 2 , sorcerie 1

.

Met ch : Alenchoen 1, archoen 1, begoevernanche 2, forche 1, franchijn 3,

garchoen 1 , lancheren 1 , meerchi 1
,

panchier 2 ,
pinche 2

,

pinchieren 2
,
ponchoen 2 (poinsoen)

,
pourchelaine 2, Robbechon L

(Ro. , 12749), ronche 1, essauchon 2 (schanson), trenchoen 1.

Met c (ei) en ch : storbance 3 destourbanche 2 , financier 2 finanche 2 , forcier 1

forchier 2 , lance 2 lanche 2 , ordinancie 1 ordinanche 2

.

pinceel 1 pincheel 3 ,
perceel 1 parchele 2 ,

pitancie 1 pitan-

chier 2, princier 2 princhier 2, provancie 2 provanche 2,

tiercé 1 tierche 1.

Met ts: aliantse2, artsoen 1 , Brabantsoen 1 , dantsen 1, fortse 1 , fortsier 1

,

frontsijn 2, kantse 3, cautsiede 1, pantsier 2, partseel 2, plantsoen 3,

pointsoen 2 (poinsoen)
,

pointsonneren 2 , rantsoen 2 , rantsoe-

neren 2, Robetsoen 1 (Ro. fragm. , III, 1, 17), stantsoen 2, tierdse 1

.

Met s (si) : alianse 2, hersoen 1 (artsoeu), teliveranse 2 (delivrance), forceren 4,

forsier 1, fronsein 2, garsoen V, joconse 1, kans 2, cassiede 1,

convenanse 1 , kous 1 , kredensse 3 , lans 2 , morseel 1 , ordi-

nanse 1 ,
pansier 2 ,

penseel 4 ,
petanse 2 (pitancie)

,
pinsse 3

,

pinssen 3 ,
plansoen 4 ,

poinsoen 1 ,
porselein 3 ,

prinses 2

,

. ransoen 3, ransoneren 3, ronse l, saus 1, schanson 2, siccanse 1

(sequentie), sorsorie 1 (sorcerie), stanson 2, tierse 1, trensoen 1,

tronsoen 1. Dial. forsie.

Opm. Voor ts (s) gevolgd door y, zie p. 259.

Zoals ineii weet_, beautwoordt in het Pikardies c/i [fs, S) aan Centraalfrans

c (Av) („Tijdschrift, XVI, 95; Essai/' p. 71). Onze lijsten leren ons in de

eerste plaats dat de ï^ranse dialektiese vormen in het Middelnederlands tal-

rijk zijn. Verder moeten wij ons de vraag stellen of onze woorden van dienst

kunnen zijn om het tijdstip te bepalen waarop in het Frans de atl'ricata gewor-

den is tot een enkele medeklinker. Daar dit zeker vóór de derde periode het

geval Avas, zijn hierboven niet dan bij uitzondering woorden genoemd die jonger

dan het tweede tijdvak zijn. Noch de schrijfwijze c, noch f// hebben bewijs-
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kracht. Ik heb (h\ii ook aUeeii die woonhMi met c vermeld, die ook anders

woriK'ii treschreveii. Dus aUeeii de sehrijfwij/.en Av en * zijn bewijzend. Aan
het begin van het woord is .v reeds in de eerste periode gewoon, dns vóór

de tijd waarop men mag verondersteUen dat in het Fi-ans Av tot s is gewor-

den; de afval van / is hier dan ook zonder twijfel een Middelnederlands ver-

sehijnsel; vergelijk sapvrneer {fsaerineer), sprinseii {/spriiisen); ts komt in de

„anlaut" in het Nederlands zo goed als niet voor. in het woord is, na

klinker, in de eerste en tweede periode /* overwegend, daarna .v. Uitgezon-

derd f/r'/iKtf-s 3, k(V;lse (^KiL.) en fajiijfsler 3 (dat naar fapijt kan zijn ver-

anderd). Naast /* komt evenwel reeds zeer vroeg s {:) voor, en die ver-

andering is. altans in de woorden der oudste ])eriode, op rekening van het

Middelnederlands te stellen. Missehien ook in de andere. Na medeklinker

is reeds in de eerste periode a- zeer gewoon. Dit kan een Pikardies verschijn-

sel zijn („Tijdschrift", XVl, 103). Evenwel, mogelik lijkt het mij dat het

aan het MiJdelnederlands moet worden toegesciireven, en wel hierom dat een

woord als jjnntser, dat dus met fs is overgenomen, bij ons vanzelf /jauser is

geworden. Vergelijk \ an Hkltex, p. 196.

De koukluzie is dat onze woorden geen bewijskracht hebben voor de tijd

waaro}) Oudfraus Ay in * is overgegaan.

C. Aan het eind van het woord.

Met ch: onlicheu l.

Met ts: baanrets 1, ordijtsche 2, ])lo\ijts 2.

Met s (z) : Beatrijs 1 , kruis 1 , logijs 3 , mars 1 , ordijsen 4 , 2)atrijs 1 , [)oa-

gijs 1 , soelaas 1 , vees 2.

Met ts eu s: fatijts 1 faitijs 1, hordijts 3 hordijs 1, canevaets 2 cnnevas 2,

capbjts 2 caplijs 2 , colits 4 colijs 2 , massijts 1 machijs 1

,

tortij ts 2 tortijs 2.

Zie over ordijtsche, p. 261. Misschien zijn de vormeu logijst, pongijst door meta-

thesis ontstaan uit *logijts , *pongijts. Zie de panigraaf van de „Metathesis".

Zoals men ziet, komt s zeer vaak voor. Dit is aldus te verklaren dat

iu de Noordfranse dialekten A? aan het eind der woorden veel vroeger dan

in het Centraalfrans tot s is geworden. ') Merkwaardig is co/iJs, dat zeer

jong is, en toch Ay heeft. Vergelijk op p. 262 (jr'unaffi 3. In deze woorden

zou misschien s bij ons Ay kunnen zijn geworden (p. 200). Indien colils

echter ouder is dan de teksten doen vermoeden, dan moet het een Centraal-

franse vorm zijn (vgl p. 232).

B i e z o n d e r e Veranderingen.

1. ts IS) wordt Z, /i.

In het woord: brazelet 4 (l)rassclet 4), feseel 2 (fasceel 2), friseren 2 (froi.sseren\

lotjesijn I, j)raktizijn 3. rotorisijn 3, tartisie 2. Dial. ((iron.)

iesellc (Fr. licelle), mcnoazic. V;^l. |). 2(i2.

Vergelijk nog het rijm Lucrese: lese (Ro. , SI 51).

Opm. Voor i)atrijzcn , kruizen, zie Hoofdstuk IV.

'. Ancnfinin el \icolt'le, p. G.'). Voor een analoog verschijnsel in lict Miiiiltllioo^rduit.s

was natuurlik een andere verklaring nodig. Zie Hokn, in Zs. f. frz. S/ir. u. Lit.

XXII, 57.
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Dat hrazelet iets met Spa. hrazaleia zou hebben uit te staan, komt mij

üuwaarschijnlik voor. Wij hebben hier zonder twijfel te doen met een ver-

zachting van .y, niet van ts. Men vergelijke dus p. 358. Het is opmerkelik

dat in prakiizijn , logesijn , retorisijn de verandering van de medeklinker

gepaard gaat met suffixverandering (zie Hoofdstuk IV).

2. ts (S) wordt t (?)

In het woord : (her)politen 3 (één voorbeeld).

Onzeker is lapatlien 2.

Zie over garnate , canewet en potente , Hoofdstuk IV.

ts.

De schrijfwijze ch heeft geen bewijskracht voor het verdwijnen vun t. Onzeker is

dus de uitspraak van helechiere, chause, Chantecleer, chantement, chevael , cheva-

lerie , chevauchie enz. Zie voor sch. hieronder p. 266. Onzeker is de uitspraak

van barteghe 3 (bordes).

is komt in het Frans voort uit 1) uit Lat. k vóór a in sterke positie;

het Pikardies heeft hier k; 2) uit p -j- y.

I. Daar aan //in het Nederlands geen inheemse klank be-

antwoordt, is deze klank bij ons veranderd. E rans ts '\^ later

6^ geworden, die bij ons op verschillende wijzen is veranderd.
IT. Wegens het verschil dat tussen het Centraalfran,s en

het Pikardies bestaat in de behandeling van Lat. ka, stel-

len de overgenomen woorden ons in staat een scheiding te

maken tussen ontlening aan het Centraalfrans en aan het

dialekt.

I. is in het Middelnederlands.

ts blijft ts, S blijft S of wordt SJ.

Het is waarschijnlik dat in de Middeleeuwen de uitspraak is ook bij ons

is voorgekomen, maar wij kunnen haar niet meer vaststellen. Immers er

bestaat bij ons geen schrijfwijze die volkomen en uitsluitend op ts past,

terwijl, zoals wij zagen, de Pranse orthografie ch geen bewijskracht heeft;

zodat woorden als pertche, koeisie 3 ons in de onzekerheid laten.

Yoor de uitspraak s kan de tegenwoordige taal ons van dienst zijn, hoe-

wel een scheiding tussen s en sj niet is te maken, daar dit onderscheid

afhangt van de meerdere of mindere kennis die dcgeen die spreekt van het

Prans heeft, en van zijn talent om vreemde klankeji na te volgen:

Aan het begin : antichambre 4 , chagrijn 4 , chemise 4 , chirurgie 4 , chokola 4

,

choqueren 4 , sjalot 4 , sjas 4 , sjees 4.

In het woord

Tussen klinkers: pluche 4.

Na medekl.: marscheren 4.
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(^ (s) wordt l8 (s).

A. \:iii liet begin van lu't woonl.

\Ii't Is: Tsaorlcrous i, tsaestelet -, Tsanipaiiois 1 (Al(\., I, lOSS), tsiu»-

tcron '2, (sapod 1, Tsarcl (Sto., VII, H'.O, tsockcroii I (cIuKiiiorciO.

Met s: c'U-aiieric i, riraiiour l, saestelet 2, sai^rijnen :J , sauibraiulc »' (^cliaiii-

meranile), sanijant 2 , sa peel 1 ,
(oiit)sappereu l , sarter 1 , sc<i;rijii |.,

sier 1 . sort'reirien 2, sockeren 1 (cho(|iu'rcn). Uial. sanipioen (cliam-

pignon).

1). lil het woonl.

1. lutervokaai.

Met ts : baetseleer 1 , chivaetsie 1 , Hits 3
,

galootse 1 (klots), liaetse 3

,

ketsen 3, koetsen 2, lavetse 3 (lavas), miistatse 3, schermutsen 2,

setse 2, taetse 1, toets 2, tnitsmau 3.

Met s : bordes 2 , bres 2 , harnassen 1 (van een paard), kabuishoofd 3

,

lavas 4, marisanchie 2, patas 4
,
pinas 4, schermossen 2 (schermutselen).

Hierbij behoren losch 1 (loens), mosch 1, peersche 2 (pertche), daar in deze

vormen zeker t is uitifevallen. Maar vergelijk p. 2G().

13. Xa medeklinker.

Met ts: antsouwe 3 (ansjovis), artsier 2, macrtse l (marclie), maertsieren 1,

])ertse 2.

Met s: anssoye 3 (ansjovis), mars I, perse 2 (,, perzik"), recerce 3, revcncc 3,

toirsse 2 (toorts).

liet is niet te bepalen waar de plaats is van Hlanietloer 1.

L'it deze lijsten blijkt dat, evenals /* aan het begin vaker s wordt dan

in het woord (p. 26;i). zo ook hier .y talrijker is; in die positie is het ver-

dwijnen van f een Nederlands verscliija.s('l , voorzover het oude woorden

betreft. x\lleen van de woorden met intervokale fs komen er tegenwoordig

nog voor; zij hebbeu /* behouden.

B i e z o n d e r e Verandering

1. ts wordt i, L (zi).

Aan het begin:

Met /,: Onzeker zijn Jampcnois 1 (Woer., 2IU(i), jockcren l (e:liü(|iieren).

Met z: zaerter 1 (charter), zaggerijnig 4 (chagrijn).

In het woord na klinker:

Met z: Onzeker is fagoel 1.

Met z: gebruscert 1, pluizen 3.

\a medeklinker:

Met z: alzemist 3 (alchimi.st).

Onzeker is revensie 4 (revanche).

Opm. Over griinniagie (grimas) en despagc idi^paclie)

zie Hoofdstuk IV.

\\ ij mogen deze verandering in verband brengen, met de overgang van

it in -, die op p, 25S is besproken. Voor zi {xi) vergelijk „Essai", p. 71,

en hieronder p. 208 en 275.
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2. t" (s) wordt S%.

Aau het begin : schalmei 2, scharnier 4, schavuit 1, Scheclaiitel (Fr. chef d'hótel,

Coll. d. fiches). Dial. schaiizeren t^Fr. changer) , Wvl. schavcio

(Ofr. chauvee? Ontbreekt in God.).

In het woord

Na medeklinker : hapschaar 4.

Onzeker is de uitspraak van: artischock 3; schiere 2; bardessche 2, bressche 2,

haetsche 3, coetschen 8, livessche 2 (hivas), maertsche 2, en de woorden genoemd
op p. 265. Vergelijk hieronder.

Deze uitspraak kan niet een gevolg zijn van de orthografie, zoals het

geval is met schabrak uit Hgd. Schabrak; evenmin kunnen alchimist^ chonie

worden vergeleken^ daar ;^ hier op z'n Grieks wordt uil gesproken. Het is

dus een klankaanpassing aan het Nederlands. Men moet uitgaan van sj voor

S; die klank nu is aan het begin bij ons zeldzaam, en juist is de veran-

dering in *% bij ons alleen zeker aan het begin van het woord of van de

lettergreep.

Blaiije in Oranje blaitje bleu is een rijmvorm naar Oranje.

II. is naast k.

1. Vóór a.

Met k: caetse I, kaatsen 1, kabel 1, katijf 1, calaenge 1, kalangeren 1,

klant 2 , calijt 1 , calkoen 1 , calmel 2 , kameel 1 , kamenier 1

,

kamp 1 , campaegne 1 , kamperfoelie 3 , kampernoelie 2 , kani-

])ioen 1, camoos(leer) 2, cancelieren 1 („wankelen"), kan-

deel 1, kandelaar 2, kaneel 3 („kanaal"), kanefas 2 , canesie 1,

canoene 2 , kans 2 , kanselier 2 , kanteel 1 , kap 1 , kapel 1

,

capelet 3 , capelier 2 , cappellerie 1 , capement 2 , kapiteel 1

(bouwwerk en hoofdstuk!, kapitein 1, caplijts 2, kapoen 1,

kaproen 1 , cariot 2 , cariteit 1 , carnier 2 (scharnier) , carnier 3

(„knekelhuis"), caroi 3 (dial. karrooie), karonje 1, karpie 3,

carteel 1 , cartelage 2 , casse 1 , kastanje 1 , castaengier 1

,

kasteel 1, kastelein 1, casteleine l, kastelenij 4, castelrie 2,

kastijden 1 , castiment 1 , cateile 1 , kater 3 , caville 2 , kom-

foor 2 , kous , 1 enz.

Met ts (s): chammerande 2, chantementl, marisauchie 1 , sjalot4, scapruen 2

(kaproen), Tsampanois 1, tsanteren 2, Tsarel 1.

Met k en ts : cambreic 3 chambree 4 , calsiede 1 chaussee 3 , kangiant 3 san-

gant 2 , ca]3eel 1 tsapeel 1 , Karthuizer 4 Tsaertereus 3 , castelet 1

tsaestelet 2, carter 2 sarter 1.

Opm. Camise 4 naast chemise kan Italiaans zijn.

2. Vóór Fr. e uit Lat. a.

Met k: branke 1, huken 1, keminel 2, kerke 1, klok 1, persker 1,

]5oke 3 , ronken 1 , saecken 1 , serken 2 , taak 3, tronken 2 ,
wiket 1.

Met ts (s/?): baetseleerl, bardessche 2 (bordes), chevael 1 Sivaal (Coll. d. fiches),

chevaeli-ie 1, koetsen 2, livessche 2 (lavas), losch 1 (loens),

maertsche 2, mosch 1, moesje 4, perche 1 peersche 2, taetse 1.
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Mtt k eii ts: broke l brootsc '2, kemeaeio 1 cliomciu-ic 1, perkaniuiit ~ pcr-

clieiuciu o, roke 1 n)l> 1. torke '.) toorts ;J.

o. Viuir Fr. /> uit L:it. </.

.Met k: koverkief 1.

Mot ts (s) : üitsier "2, chevaufliio l, sier 1.

Met k eii ts: kivitein l cliieftein l, nieskiof l iiieschiel" 2.

Ik lu'1) over ileze wissi-liiii^eii iii iK'ii hiedi' gesi)ruk(Mi „'rijdsclirit't'", XYI,

02 en volgg. , en zal ze aan het einde der Klaiiklicr opnieuw ter sjjrake

brens^eii.

dz.

Schrijfwijze. De schrijfwijze j in Nederlandse woorden is dubbelzinnig- als

zij beantwoordt aan Fr. j , daar zij dan de klanken dz , z en y kan weergeven.

Die schrijfwijze is dus voor ons van geen nut om do uitsj)raak dz te onderscheiden

van z. Ook de orthogratiecn g, gh , sg, tg, dg zijn dubbelzinnig (daar zij zowel

dz, z, g als / kunnen weergeven), evenals scli (dat zowel s als s/ kan voorstel-

len in de Middeleeuwse woorden).

(f: komt iu het Fraiis voort uit 1) Lat. d -|- y; '^) b, v -\-y; 3) y;

4) prepalatale en mediopalatale Lat. g.

Daar aan ^/5in het ]S^ederlands geen inheemse klank beant-

woordt, is hij er op verschillende manieren veranderd. Frans
flz is later f ge worde II , die bij ons ook op verschillende ma-
nieren aan de inheemse uitspraak is aangepast.

dz blijft dz, z blijft z.

Evenals voor /.f, is het voor ^/: waarschijnlik dat de uitspraak ook bij

ons onveranderd is voorgekomen. Zekerheid kunnen wij daaromtrent niet

verkrijgen. Vormen als loefglereuX , afaetge 2 schijnen er evenwel op te wijzon.

Voor de uitspraak z is de tegenwoordige taal bewijzend ; evenals bij Af

verwaarlozen wij ook hier de min of meer foutieve uitspraak die ten onzent

van f voorkomt.

Aan het begin: gelatine \, gelei 2, gendarme :5
,
ju I. jujube 3.

In het woord

Tussen klinkers: bagage '>, prestige 4, protegeren 1.

Na medeklinker : asperge 3 , energie 4, rangeren 4.

Onzeker is de uitspraak van de woorden niet gi , waarin deze letters zowel -/x als z als

zi kunnen uitdrukken: avantagie, coragie, ecpiipagie, lieremijtagie, lioinagie, lioro-

logie, la.stagie, linagie, niarescagie, mcuagie, messagie, oragie, outragie, jjartagie,

jKTsonagie, pilagie, ramagie, sacca^ie, sponf^ie, stagie, voyagie. Deze alle bij

KrLt.v.vN. Maar reeds Ötoke schrijft Lymogie (H, l:ilG) en ook spongie is Mnl.

\ oor de bepaling van de datum der verandering van dz in 'z levert deze

paragraaf dus geen gegevens.
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dz (z) wordt zi (tsi).

la liet woord

Tussen klinkers : avontasie 4 (avantage), koerazie 4 (corage), lamoetsie 2, ravazie 4,

spinazie 4 , staedsie 3 , tresie 2 , visazie 2 , rasie 3 (rage).

Na medeklinker : aspersie 4, barsie 3 (barge). Dial. s])onsie.

In de lagere sjoreektaal zullen ook van deze verandering wel meer voor-

beelden te vinden zijn; men denke aan de woorden op -azie^ bijv. leJcJcazle.

Na medeklinker is, zoals wij zien zullen, de vorm zonder i, tussen klinkers

die met / het talrijkst, zeker doordat in de intervokale positie bet palatale

element van 5 duideliker hoorbaar was en dus minder gemakkelik verdween

zonder kompensatie. Zie verder p. 275. Wij hebben hier te doen met een aanpas-

sing; de palatale z werd opgelost in z en y (evenals bijv. in het ïrans zelf

l mouillé vaak wordt tot l-\-ij); zowel z als y zijn Nederlandse klanken.

dz (z) wordt Z.

In de platte spreektaal is dit de gewone uitspraak van z. Men denke aan

Hildebrand's Zorzetje, en herinnere zich hoe vaak men om zich heen /6'~<;^yrw

,

[jussaz'/er hoort zeggen. Ik vermeld hier alleen enkele oudere woorden waarin

die uitspraak in het schrift is uitgedrukt:

In het woord

Tussen klinkers: lemoense 2 (lamoetsie), pelgrimaze (V. C).

Namcdekliuker : barse 2 (barge), boezeroen 4, chause 2 , ensien 1 (engien) , frense 3

(franje) , kanzant 2 , spons 4 , surisien 1 (chirurgijn) , tarse 2 (targe).

Misschien hoort hierbij visieren (Kil. , in de zin van vergieren). Arauce 2 kan

uit het Italiaans komen.

Deze overgang is, evenals de voorgaande, een aanpassing van de vreemde

klank aan het eigen klanksysteem, maar hier is de aanpassing vollediger;

ofschoon zowel z als // Nederlandse klanken zijn, is hun verbinding niet

Nederlands.

dz wordt dy (di?) ,

In het woord

Tussen klinkers: beeJjaau 3, budye 2 (bolghe), judie 2 (juge), coraedje 2
,
])otae(lje 2,

sidie 2 (siege), sieradieën 4, usaedye 2.

Ook horlodium (horloge) hoort hier zeker bij , en misschien ook is boraide

(Teutli.) als boradie bedoeld.

Na medeklinker: frandie 3 (franje), calandie 1 (calange), spondie 2 (spons), verdjuys 3.

dz (z) wordt y.

Aan het begin: jak 2, Jacobijn 1, jaloers 1, jaloezie 1 ,
jannette 3 (genet), japon 4,

jasmijn 3, jenever 1, jenoffel 4, jent 3 (gent), yoien 2(joie),

Joris, jube 3, jubilee 3, juist 2, juweel 1.

lu het woord

Tussen klinkers: beianie 2 (beedjaaii), gaie 3 (gage) , limoeie 3 (lamoetsie) , loyeren 2

(logeren), looye 3 (loge), majoor 4, orloy 1 (horloge), passaie 2,

pottay 2.
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Nu uieileklinker : aubcrioen l, traiijeo, riilaen<!;e 2 , kaïiiunt 3, locnio :J (lonijie 3),

mariolein i, anioi;iie 1 oranje 3, seriant 1, vervus 3.

Missi'liien hoort liiorl)ij lamooiie (lamoctsie). dat misscliion lanioonje is u;cwc('st.

Ook uiassilieor ~ (lucssajjier) mort liitT wortlen vrriiu'ld ; ou/cker is liet of dv ver-

amlerinu; vaii /. in y plaats heeft jjehad vóór of na de epenthesis van 1 '). Onzeker

is de nitspraak van jeeste.

Ik behandel de beide laatste veranderingen samen. De verandeiiiig van r/iin

(II/ komt, naar het sehijnt, in het ündfrans een enkele maal voor; ik vond,

„Floovant'', 115, ra/idier (cej/ffer). Dit is waarsehijnlik een dialektiese vorm.

Toch is de hier besproken verandering uitnemeiul te verklaren als een aanpassing

aan het Nederlands klanksysteem. ( Vgl. „T. en Lbode" , I, 70). Ojjincrking ver-

dient het dat de // in het Neilerlands uit fh/ kan zijn ontstaan en dus niet nood-

zakelik een Franse vorm zonder d veronderstelt. Immers, men lette er op

dat, terwijl de woorden met // aan het begin talrijk zijn, er geen enkel

met (fy in die positie voorkomt. Dit wijst er op dat , evenals /.v b ij ons .y

kan zijn geworden (p. 263), (/// bij ons de d kan hebbeu verloren. Trouwens,

dit is natuurlik; in Nederlandse woorden komt die klaukverbinding in de

„anlaut"' niet voor. Ook in het woord kan y ten onzent uit ouder d//

komen; ua )t is dat in het Xederlands een gewoon verschijnsel [Ooisfhije,

plunje); tussen klinkers is dy evenmin een iidieemse klank.

dz wordt d.

In het woord

Tussen klinkers: belgade L, niakade 2 (makngie).

Na medeklinker : subdijt 2. In het AVvlaams kallondereu (Fr. chalangicr).

In de beide eerste woorden is alleeu het suffix Frans. Daar nu echter -ade

een jong suffix is, zoals raeu ziet op p. 129, en belgade reeds in de eerste

periode voorkomt, acht ik het niet onmogelik dat het uit een ouder "^Oelgage

komt; ook makade is te oud om met -ade te zijn gevormd.

Indien wij tans de vijf bovengenoemde veranderingen die dz, z bij ons

ondergaat samenvatten, dan konstateren wij dat de aanpassing van die vreemde

klank op twee maniereu heeft plaats gehad : of de 5 is meer naar voren ge-

bracht en z geworden, of meer naar achteren, en werd dan y. De laatste

verandering kan een verdere ontwikkeling zijn van die van dz in di/.

Over de datum van de overgang van dz in z in het Frans werpen onze

woorden geen licht, daar het afvallen van d ook een Nederlands verschijnsel

kan zijn. De bovenstaande voorbeelden tonen dat in de derde ])eriode een

zeer enkele maal een woord met d voorkomt.

Biezondere Veranderingen.

1. dz (z) wordt ts (s), ts (s).

Van liet begin

Met s

:

charcheren 4 (chargeren).

Met 8: sannoH'el 3 (genoH'el), soyen 2 (joyen).

In het woord tussen klinkers:

Met s: besjoer l- (bonjour), l)oueliet I- (boeget).

\fi'sselier 1 komt zeker uit mansilieci\ Vergelijk \>. 'J'.i'ó.
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Met ts : brouaedse 2 bruwaats 3 , foraedse 1 , futselen l
,
goedsie 3 guts 4,

imaedse 1 , himoetsie 3 , lastaedse 1 , loods 1 , loodsiereii 1

,

orreloedse 2 (horloge), pnetse 1 (page), ])assae(lse 1, pelegriju-

maedse 1 ,
pottaedse 2 , rjimaedsie 3 , siedse 2 (siegc) , spinaetse 2,

staedse 1 (stagie) , stallaedse 2 (stellage).

Met s : loosse 2 (loods).

Na medekl.

:

Met ts : baerdse 2 (barge) , tbrdse 1 , tartse 2 (targe).

Onzeker is de uitspraak van boesge 2, paesge 2, seetge 1, staetge 2.

Van weinig belang zijn de vormen met s; twee ervan zijn geïsoleerd in

BI., terwijl besjoer een schertsvorm kan zijn. Wat de wisseling tussen ia en

y betreft, zo konstateren wij ook hier dat, aan het begin der woorden, f is

afgevallen, terwijl hij in het woord zelf bleef (p. 263); loosse kan zowel bij

ons uit loodse zijn gevormd, als uit de Franse latere vorm met z komen.

Wat nu aangaat het stemloosworden van dz, z, daarin hebben wij het pen-

dant van de vroeger besproken overgang van Af in c (265). Zie het einde

van de Klankleer. Ook het Middelhoogduits kent die verandering, ])ijv.

Mousoij (1'r. Monjoie, „Tiol. Konr.", -iÜ68).

2. dz (z) wordt %.

Aan het begin : gaai 1 ,
gambuin o

,
gareel 3 ,

generaal 4 ,
genet 3 ,

gupe 2 , con-

gure 1.

In het woord

Na klinker: horologie (datum ?), stage (: daghe, liadew. , 39, 63).

Na medeklinker : energies 4.

Onzeker is de uitspraak van: Angou (Ho., 6 279), Digoen (Fr. Dijon , Brab. Y.

,

VI, 11548), engien 1, gaiole 1, gargoensc 2, gauge 3, gaugieren 3, gaveline 2,

gaveloot 1, gente 2; bolghe 2, gheesten (Sto. , I, 536), gjienette 3 (jaunctte),

letteraghie 3, longhe 3, maglieleiue 3, oranghc (Mnl. VVk.), outraghe 1 (Ro.,

14337 var.), siglie 2 (siege), staghe (Rein. I, 2759), targhe 2 (D. War., III, 156,

23); gherarchie 2 (hiërarchie); tartsche 3.

Het komt mij voor dat wij een scheiding moeten maken tussen de woor-

den waarin de verandering van z in Nederl. g plaats heeft voor a, en die

waarin die konsouant voor andere klinkers staat, lu de laatste zal zeker de

invloed van de geschreven taal zijn te herkennen; of wel het zijn hyper-

korrekte vormen > veroorzaakt door Nederlandse vormen als gij naast ƒ ^_)"; het

is kurieus dat \y\y everg iele met z, en energies met nederl. g spreken, zeker

omdat het laatste woord zijn T^rans uiterlik heeft verloren en aan het Hoog-

duits is ontleend.

üaar waar g vóór a staat, hebben wij waarschijnlik met een Oudfrans-

dialekties verschijnsel te doen. In St. Pol wordt tans nog Yx.jaune di\s gau

uitgesproken, en ook in het Middeleeuwse Pikardies kwam die uitspraak

voor ').

In elk geval geloof ik dat, hoe verleidelik het ook zij deze; overgang ge-

lijk te stellen met die van ts tot sx, het beter is deze beide verschijnselen

te scheiden.

)
Âncassin i;f Nicolele, p. 65; Ren. pat. (jallar., V, 132.
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•5. Aan d/ (uit b, v -f- y) beantwoordt vi.

irovioon l . nivie 1 . maelrovio 2. Wvl. lo\ ie (logo).

TJeetls vrooger heb ik aanijotooiKl dat ook. dit een dialckties vertichijiiscl

is: Lat. (Uenn.) b, vi gevolgil door )' wordt iu het Cent raalt'raus :, doch

blijt't in liet Noorden van Frankrijk rl. ')

•"). Pa la tal en.

k.

De Franse /• komt voort 1) uit Lat. postpalatale k; :l) uil l>al.(|u. Over

dial. /• vó('>r n , zie j). 206.

1. k uit Lat. k.

De Fran.-^e /• blijft onveranderd, behoudens uitzonderingen.

Biezondere Yeranderinsren.

1. sk wordt S%.

Aan het begin

Met s/: schaak 1, schaars 3, schaats 2, schalie 2 , schalen ie .'5 , schampend,

scliandaal 'ó , schaj)percn 3 , scharlaken 1 , schavot I , scher-

nuitsen 2 , scholieren 1 , scholier 1 , schorpioen ] , schors 1
,

schorseneer 4, schouden 3, schuren 2. Dial. schampilioeii (schan-

tillioen 2).

Met sk : skelet 4.

Met sk en s^: scabreux 1 schabreux (M.).

In liet woord

Xa raedekl.: bosschage 1; musket 2; muskaat 1 musschaet 1.

Misschien behoren hierbij de woorden op sche genoemd op p. 26G , en harnasch 1,

marasch 1 (maar vgl. bosch
, }>. 24).

Onzeker is de uitspraak van boscalie 1 bosschaelje 1 , seneschael 2 , scalootse 2,

schanson 2, scorgie L

Verirelijk voor de kracht van de schrijfwijze -sc/t
, ]). 2i')7 . Ook .?c i?? dubbcl-

/iuuiir. D(^ hierbesproken verandering beeft met het Frans niets te maken.

Zie ,,Tijdschrift", XVI, 8(». Over bet ontbreken van prothetiesci?, zie p. 25(».

2. k wordt g, X-

Aan het begin: gordijn 2 (cortine 1).

In het woord

Vóór klinker: bnigoen 4 (brackoen).

Vóór 1: eglipseron 2, casugele 3 (kazuifel).

') Essai, p. G9; Zs. f. rom. Phil., XXVII, óü2.
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Aan het begin van het woord is de verandering van /• in g Noordfrans

(Waals). Ik verwijs naar „Tijdschrift," XYT, 87 (vgl. „Méhuiges Wallons",

]). SI). Tn de andere woorden weet ik niet hoe haar te verklaren. Ik vind

in het Oudfrans een vorm chasude , die dicht bij ons casngde staat,

3. k wordt t (?)

Aan het eind : fijt ?> , ]iano-mat 4.

Met de dialektiese overgang van c in / ') heeft dit verschijnsel natuurlik

niets te maken. Wij hebben op p. 254 een twijfelachtig voorbeeld van de

tegenovergestelde verandering aangehaald. Jlangmaf is misschien door volks-

etymologie gevormd. Meuot 4< naast u/ei/okke beantwoordt aan een l'ranse

vorm met l (Ned. Wk.). Misschien is J/J/ te verklaren door een (niet aan te

wijzen) vorm fj (Fr. //) met aangehechte t. Zie de paragraaf van de „Paragoge".

4<. k valt wesj.

Tussen twee medeklinkers; int 2 (inkt), slavine 1, sloedse 2 (klots), sluis 1.

Pamperuoelie naast ham,pernoelie kan door assimilatie ontstaan zijn.

II. k nit Lat. qu.

Schrijfwijze. 1'e schrijfwijze qu kan navolging van het Frans zijn en dus k

betekenen.

In den regel vindt men b ij ons h; in sommige woorden h w.

Met kw:

Aan het begin: quadrillioen 4, kwaliteit 3, kwansuis 2, kwantiteit 4, kwart 2,

kwetsen 1 , kwitantie 4, kwiteren 4, kwijt 1 ,
quote 4, quoteren 3.

In het woord

Na klinker : kolokwint 3 , likwideren 4 , rekwest 3.

Na laedekl. : muskwet 4.

Met kw en k:

Aan liet begin : kwarteel 3 karteel 3 , kwartier 1 caftier 1 ').

Na klinker: antikwaar 4 (vgl. antikiteit).

Onzeker is de uitspraak van; inqueste 2 (enquête), liquoir 2 (likeur), quareel l

(careel 2), quarele 1, quaertroen 1 (carteroen 2), quartaan 1, quarteleren 2, qua-

teern 2 (katern) , (piatrijn 3 ,
queeste 1 ,

quinquernel 3 ,
quinterne 1 ,

quohier 3

,

quotiseren 3.

Voor sommige van deze woorden is latinisatie zeker (j^Essaf', p. 127).

Voor andere^ die in betekenis of vorm tot het Latijn in een meer verwijderd

verband staan^ is een andere verklaring nodig. Die welke in de Middeleeuwen

zijn overgenomen, kunnen van Waalse oorsprong zijn; te Luik zegt men
bijv. nog cwarem 2).

') Zie Settegast, Vie de César van J. de Tiiuim, Einl., XXV.
'*) Mélanges wallons, p. 14; Meyeu-Lübke, I, § 42G ; Behrens, o./., p. 205.
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Scli rijf wijze. In de ovcri^fciioiuen woonlen vinden wij i; of <j^\i; omdat in d(!

oude woonlen ir de explosief g (Fr. pi) kan hebben aanirei^evcn , niet noodziikelik

de spirans /. is de selirijfwijze <; daar dubbelzinnig.

De Franse
ff

komt voort uit 1) Lat. postpalatale g; 'Z) CJerni. ir. Over

dial.
ff,

zie p. -70.

L g uit Lat. g.

]^ e z e
ff
wordt b ij ons %, of b 1 ij ft g.

Aan het beyin

:

Met x- o'^ïis 4, galant 3, galei 1, galjoot 3, geus 3, gitaar 1
,
glui 2,

golf 2, gom 1, gouverneur 2, gracieus 2, granaat 1, gra-

veel 1, graveren 1, grein 1, grief 1, griffie 3, griflier 3,

griftioen 4, grimas 3, gros 1, grosserij 2, grossier 2, guirlande 3,

guts 4, enz.

Met g en /: guéridou 4 gerridon (dial.).

In het woord :

Met /: agaat 4, bagage 3, begijn 1, drogerij 4, sigaret 4.

Met g en ;jr; egards 4.

Aan het eind

:

« Met X- l^ag 2, vaag 4.

V Met g: rang 4.

Onzeker is de uitspraak van gabelle 3, gile 1, gorgoel 2, dragoen 1, enz. enz.

Men kan zeggen dat Fr.
ff

onveranderd blijft in woorden die als Frans

worden gevoeld. Evenwel , woorden die tans met % worden uitgesproken

,

kunnen vroeger
ff

hebben gehad; dat blijkt uit de hieronder vermelde

vormen als spriiicael naast Kpriiiffual; immers /: kan wel uit
ff,

niet uit %
komen. Dat // hier tans zo zeldzaam is in de overgenomen woorden^ is

natuurlik;
ff

is geen Nederlandse klank aan het begin van het woord, even-

min als in het woord zelf.

Biezondere Veranderingen.

1. % wordt k.

Aan het begin: kaskenade 4, klots 4. Dial. krap (Zoel., Fr. grappc).

Na medeklinker : sprincael 2.

Misschien hoort hierbij calaens 3 (galant).

Deze overgang is zeer begrijpclik; hoe vaak zeggen Nederlanders niet een

/• voor
ff

als zij Frans spreken.

2. g valt weg.

Vóór u, w: Auwestijn 2 (Augu.stijn), anwis.«<e 1 (anguissc), sawijn 3 (sangn-

wijn 2).

Na n: sprinael 1 (springjial).

Verband. Kon. Akad. v. Welensch. Afd. Lelterk. .N. It. UI. VH. Ü^
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In de woorden waarin g na n staat, is liet eigenlik niet een verstoinming

van g, maar een reduktie van velaire nasaal (angma) tot u. Vergelijk, in

de paragraaf van n, de verandering van n in 11,. In Amvestijn is of eerst de

g uitgevallen en daarna w uitgesproken om de liiatus op te lieireii , of de

g is door de bilabiale klank die volgt zelf bilabiaal of dentilabiaal geworden.

II. g uit Germ. W.

Aan Fr. g beantwoordt 10 of % (^).

Met w : awaet 1 , ruwaert 1 , waengepain 2 , waarden 2 , Walewein 1

,

wambuis 1 , wardecors 2 , warisoen 1 , wasteel 1 , wasteren 2

,

wihot 1.

Met X {g): gage 2, garantie 4, gardebras 2, garite i, garnement 1, gar-

nissement 2 ,
gile 1 ,

gisarme 1 guisarme 1 ,
gise 1 ,

guide 3,

Ghye 1 (Sto., IV, 17).

Met w en x fe)
' waranderen 3 garanderen 4 , waerant 3 garant 2 , waarde 1 garde 2,

waarderobe 2 garderobe 3 , waardijn 2 gardiaan 1 , Walois 1

Galois 2, warneren 1 garneren 3, waernizoen 2 garnizoen 2,

walop 1 galop 3, waloperen 1 galoperen 4, wiket 1 guichet 8.

Zoals men weet, zijn de vormen met w als dialekties Frans te beschouwen

(„Eomania", XXX, 106).

h.

In het Frans komt /^, op enkele woorden na, alleen voor in woorden van

Germaanse oorsprong.

I, De Franse h blijft, behoudens uitzonderingen. II. Wan-
neer hij in het Frans slechts orthografies is, spreken wij hem
niet uit, behoudens enige uitzonderingen.

I.

Biezondere Verandering.

h valt "Keo^.

Aan het begin-, aket 2 (hakket), ameide 1 (hameide 1), antieren 1 (hanteren 1),

arnasc 1 (harnasch 1), eraut 3 (heraut 2), onneren 2 (honne-

ren 1), orderen l (horderen 1), ordijts 2 (hordijs 1),
•

Misschien hoort hierbij avot 2 (havotj. Voor ermerijn zie Hoofdstuk IV.

In het woord: Soyr 1 (Fr. Sohier, Eo., 11206).

Geen enkele dezer vormen zonder h is blijven bestaan. Het is waarschijn-

lik dat wij hier met hyperkorrekte schrijfwijzen te doeji hebben.
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Wij ?])ivkon een // uit in do voltrciulc woorden, die in het Frans ireen //

liebluii. Het spreekt van zelf d;it wij dit alli-eii kunnen vaststellen voor woor-

den die tans nog bestaan

:

harmoiii»' 1, lieliotr()0|) ^^elit^ol)c 1), lieremiet :> , liermijn '2, lierniitai:;o 1,

liypotliese i, horloge 1, liospitaal 1 liotel t , humeur 1 (ynu'ur 1).

In harmonie, heliotroop, Iii/pot/tese , horloge , hospHnaï
.,
humeur is // toe te

sehrijven aan de invloed der overeenkomstige Latijnse en Griekse woorden.

Voor heremiet, zie „Essai", p. 128. Hotel is vooral door opsohriften be-

kend, en wordt uitgesproken zoals liet geschreven is; //en/zi^w staat misschien

onder invloed van hermelijn.

B i e z o u d e r e Y e r a n d e r i n g e n.

h wordt g.

girout 1 (heraut).

Dit is misschien wel een volksetymologiese verandering van hiraut [Jieraut).

y

Schrijfwijze. Daar y in de Middeleeuwen ook i werd geschreven , is de schrijf-

wijze i dubbelzinnig.

In het Oudfrans komt // uit Lat. i, e in hiatu, maar alleen in geleerde

woorden; in het latere Frans uit de i van de Pranse tweeklank ie.

De Oud franse vod blijft, of wordt ge vokali seerd tot /", of

valt weg.o-

y wordt i.

duarie 1, soinmnrie 3; kavie 2 (kevie), savic 3 (salie).

Onzeker is de uitsi)raiik van ulmarie 1, elxlonuidarie 2, gramaric 1, glavie 1,

Deze vokalisatie is Xcderlands, Wij treflen haar ook aan daar waar een

Franse palatale klank bij ons vervangen is door medeklinker -\- // , nl. in

ei (p. 202), zi (p. 268j, li (zie de paragraaf van 1} en ni (zie de paragraaf

/"/). Mag men ter vergelijking aanhalen almanakkie , Ijoodschappie , dasnie,

jakkie, koppie , lijssie (lijstje), stupjpie, trappie , enz.? Het verdient de aan-

dacht dat deze laatste woord(!n op een explosief of * uitgaan, de uit het

Fraus overgenomen woorden op een liquidu , * (i) of c. Vergelijk „Essai", p. 71.

18*
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y valt weg (?)

(luware 1 , Calvare 2 , lactuare 1

.

Het is mogelik dat wij in deze woorden te doen hebben met de verande-

ring van ai in a, waarover men zie p. 167. Men vergelijke de verandering

van / in l (p. 279).

Opm. Ia galloot (Fr. galiote) is 11 misschien een

schrijfwijze voor 1; hierin zou dan 1 -)- y bij ons met

1 gelijkgesteld zijn.

In nrft'u {ajtmi) is (j zeker een schrijfwijze voor y.

II. Liqtiidae.

I.

De Franse l blijft onveranderd, behoudens uitzonderin-
gen. De verandering in de plaats der artikulatie kan door de

schrijfwijze niet aan het licht komen, zodat tussen palatale

en velaire / alleen het oor een onderscheid kan bemerken;
hier bepaal ik er mij toe te konstate ren dat de (Niéuw-
f ranse) palatale l bij ons velaire / wordt. Daar l vóór konso-
nant in de historiese periode van het Frans is gevokaliseerd,
moeten wij trachten dit verse h ij nsel in de overgenomen
woorden te bestuderen.

1 vóór medeklinker.

1 blijft.

Dit is natuurlik het geval in de woorden die in het Frans / hebben be-

houden: baldakijn, suUau enz. enz. Wij laten deze woorden ter zijde en ver-

melden alleen die waarin het Frans l heeft gevokaliseerd.

Ik onderscheid drie groepen

:

a. l in de volgende woorden, die ik rangschik naar de teksten waarin

zij voorkomen:

Oorl. Albr.

Rek. d. Cam.

Ren.

Gesta R.

Rek. d. Graf.

Rek. Hattem

Segh.

Van Vr. cndev. M.

Kiliaan

herald , colse , soklenaar.

herald.

s pal dier.

ribald , alfijn.

bolghe, coltier.

sokluer.

colpoen.

solde.

almutse (muts).
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II» ili'zo tcksti'ii kuil / verklaard wüiilcu düur iuvlucd van hel lluuyduils.

Hot verdient opiuerkiug dat geeu dezer vormen meer bestaat.

Opm. Soldij 4 is zeker uit Mul. soudic gevormd naar

llooirduits model.o

b. dalfijn :?, culte 1 culcstc 1, polver 1, solfer 2.

In deze woorden kan / een gevolg van latinisatie zijn („Essai", p. 11:!,

113, 1"29). Vergelijk hierboven p. 2-1 voor halwni.

Üjjm. JJalsamier 1 , salmodie 2 en salterie 2 (souteric)

hebben in het Oudfrans (geleerde) vormen met I.

f. Blijven de volgende woorden, waarin / op verschillende wijze te ver-

klaren is: abnoitiere , door invloed van aahnoes—hahane komt voor in de

„Oorl. Albr." en in Vlaamse teksten; misschien uit het Italiaans of uit het

Hoogduits in de algemene taal gekomen — Moufalbaeu, als eigennaam,

staat buiten hel foneties verband (Vgl. Van Helten, p. 103, Opm. 4) —
solderen -i {souderen -1) is misschien een Hoogduitse vorm.

In calkven en kals'ie bestaat / nog in de Westvlaanise uitspraak; het is

mogelik dat wij hier met epenthesis van l te doen hebben (vgl. de paragraaf

van de „Epenthesis").

Het blijkt dus dat zekere voorbeelden van het behoud van l in het Middel-

nederlands niet voorkomen. Indien echter in de volgeiule woorden de nasaal

in de plaats van / is getreden, en niet op epenthesis berust, dan zouden zij

een indirekt bewijs zijn van het behoud van /: bandiikijn 1, damjiju 2,

fuiitsoeii 2, iravetigiereit 1 {fravelglereu). Vgl. de „Epenthesis".

1 valt weg.

Na het akeent; savie 2 (salie).

\ uor het akceut : abast 3 (albast).

Het is, in verband met hetgeen hierboven is gezegd, niet mogelik als

voorbeelden van deze verdwijning van / te gebruiken die woorden welke wij

op p. 17fj en 218 geciteerd hebben, waarin de a uit an kan komen. Inliet

geval dat wij hier behandelen schrijf ik het wegvallen van l vóór het akeent

toe aan de zwakke uitspraak van die eerste lettergreep; in savle zou ineu

misschien een Waal.'^e vorm mogen zien („Eomauia", XXX , lüS).

1 wordt gevükaliseerd.

Zie de voorbeelden in de paragraaf van u (p. 103 en 210), van au

(p. 17ö en 218), van ou (p. 177 en 218).

Opm. In faulte 2, saull'conduit 2, saulge 2, saul-

toer 2 is 1 slechts orthogratics.

Ik verwijs voor de kwestie der vokalisatie naar „Komania", XXX, 107.
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Biezoudcre A^ erauderiucren.ö

1. I wordt ly, li.

Vóór het akcent : Abeliart (Ro., 8293), cancelgeren 3 (cancelieren 1), ostelgier 2

(hostelier 3).

Het is onzeker of hierbij hoort gecasseljeert 2 (gecasseleert 2).

Na liet akcent: moelje 4, poelge 2, j^ainpernoelje 4.

Opm. Chatouille is zonder twijfel Hgd. Schatulle met

een pseudo-Eranse uitspraak.

Ter verklaring van Abeliart kan misschien Ofr. Ahailart dienen, waarin

tussen i en / metathesis zou hebbeu plaats gegrepen. Vergelijk echter de

paragraaf van de „Epenthesis". In de andere woorden van.de eerste groep

kan ik alleen hyperkorrekte vormen zien, in verband met de veelvuldige

verandering van l in / in de overgenomen woorden (p. 279). De woorden

der tweede groep laten misschien een andere verklariug toe. Naast poelge

staat poelie "è , naast pampernoelje staat kampernoeUe 3. Misschien is in deze

woorden _;g dus uit vroeger ie ontstaan, en is ie het bekende, aan vele woor-

den bij ons toegevoegde, toonloze suflfix «>, waarover men zie Hoofdstuk YII.

2. 1 wordt U.

Aan het begin: noiael 1.

Aan het eind : gorgone 2 , springane 2 (springaal).

In noiaal mag men dissimilatie aannemen; in springane is een verklaring

door assimilatie niet af te wijzen. Gorgotie (dat wij misschien in de para-

graaf van / hadden moeten plaatsen) kan door de invloed van het vaak voor-

komende suffix 0671 zijn gevormd.

•3. 1 wordt r.

fruweel 2, grandule 3, merancolie 3, prul 4, tafereel 3.

Onzeker is coriere (Boerden, Hl, IS'J).

matroos 4, morvesie (Mnl. Wk. , malvezij).

In de woorden der eerste reeks hebben wij te doen met een dissimilatie-

verschijnsel. Ter verklaring der beide laatste is het misschien voldoende te

verwijzen naar de talrijke woorden waarin / in plaats van r staat (p. 280)

en die tonen hoe gemakkelik / en ;• samen wisselen; trouwens in alle talen

is die overgang gewoon.

Opm. Prof. Van Helten, „Nederl. Spraakk.", I, 104,

beschouwt cortelas als een wisselvorm van coltelas,

doch dit klonk reeds coutelas toen het werd overge-

nomen. Zie de paragraaf van de ,,Yolksetymologie".

4. 1 valt weg.

In het woord : tabel 2

.

Misschien behoort hierbij pateel 2.

Aan het eind: mof 3.

In het eerste woord is l weggevallen ten gevolge ener dissimilatie. Wat

mof betreft, doe ik opmerken dat in het Waals de vorm mufe voorkomt

(Grand a., II, 122).
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I.

t>c lir ij f \v ij /.»'. Ziehier lioo in ilo overirenomeu woonlon 1 wordt gosclircvcn :

1) Il (|H'rilloiis, vitalle, l);illiu); deze schrijfwijze is dulihel/.iiinii;:; '2) ill (bailliu);

3) h^ (Huli^ioen, Sto. , l, llKl, paolgc, puweljjfoeu , roeiden, Sto. , I, 12(')'.t, viil-

s^rt, vielge); 1) Igi (paelgie); 5) ili; (cailü^e); ti) L\i (mailxerie naast luaelgerie) ').

Deze ortho<rnitieön kunnen ons niet van dienst zijn om de vt'nindt'rinji;en (ier uit-

spraak van 1 in liet Nederlamls te leren kennen.

De Franse ^ komt voort uit Lat. 1 4- vod en is intervokaal of finaal.

l*aar het Nederlands deze klank niet kent, is hij op ver-

scheidene wijzen veranderd. Men verijelijke de paragraaf
van //.

1 blijft onveranderd.

Üf / hier ooit als de Franse / niouillé is uitgesproken, kan men niet weten,

daar de bovengenoemde schrijfwijzen even goed de onveranderde Franse klank

kunnen aangeven als een veranderde uitspraak, nl. /-{-// Doch de dubbele

behandeling van klinkers vóór / doet vermoeden dat deze klank vroeger als

een eenheid werd gevoeld (p. l-ió).

1 wordt ly, li.

Met ly: baljuw 1. bataelge 1, biljart 4, biljet 3, billioen 2, briljant 4,

kanalje 4. kornoelje 3, Cornuaelgc 1, medalje 4 , merdaelge 1,

millioen 3, nompareilje 4 (BI.), paelge 1 ,
paljct 3, patroclje 4,

rapalje4, rivaelgeS, travaelge 1, ventaelge 1 , vermiljoen l, enz.

Met li : andolihe 1, brizelie 2 (bresil), foelie 1, kamperfoelie 3 , oorlict 4,

reveille 4 (reveil), enz.

Mot ly en li: baclge 2 balie 2, maelge 1 malio 1, saelge 2 salie 3, traelge 1

tralie 2, victuaelge 2 viktualie (datum!-'), famielje (datum?)

familie 1 , enz.

Onzeker is de uitspraak van: bastillie3, batalie 1 , bosscalie ], falie 2, fustalie 2,

hoelie 3, canalie 3. kornoelie3, medalie3, palie3, represalie 3 , rivalie 3 , taliel,

travalie 3, ventalio 1, vitalie 2.

Vergelijk p. 'ZT') voor de scheiding van ^ en i. De verandering van / in

/// komt ook in de uitspraak van Fransen voor. Bij ons was deze aanpas.sing

aan het Nederlandse klanksysteem natuurlik. Over brizelie zie p. 158.

1 wordt 1.

artelrie 3 (artillerie), bael 3, balije l (2?), batcliercn 1 (bataclgiercn), belet 2

(biljet), bilan 2, bottelric 2, bottelier 1, csmacl 3 (email), fael 2 feil 3,

filet 2 (filget 2), gcuvernael 2, grosclicr 2, habilemcnt 2, juwelier 2, kraal

1, kul 1 , maelrie 2 (maalgcrie), maleren 2 (emailleren), murael 1 , nomparijl

4 (M.), opril !•
,
paskwil 4, pikkeldillen !

,
jjilage 3, piloren 3 (pillcrcn

2), sarpeliere 3 (serj)clgier), travael 1, travelieren 1 (travaolgieren), enz.

Mi.sschien horen hierbij gorgoel 2, caboel 2.

') Vilalighe 2 {victualie) beduidt misschien vitalije, vilaelje.
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Al zou het misschien mogelik zijn voor een enkele dezer vormen een hie-

zondere oorzaak op te sporen (bijv. jnleren naar Lat. pil are), toch spreekt

het vanzelf dat gezocht moet worden naar een algemene verklaring. In de

vroeg overgenomen woorden zou men de verandering van l in i als een

Frans dialekties verschijnsel kunnen opvatten („Romania"^ XXX, 109). Voor

de latere is die onderstelling van de hand te wijzen; hier is de overgang

bepaald Nederlands. En als dit zo is, dan kan men niet ontkennen dat ook

in de oudere woorden l een Nederlandse vereenvoudiging van / kan zijn.

Voor de laatste verklaring is zelfs veel te zeggen; zowel het Engels (Beuuens,

p. 198) als het Middelhoogduits (in „Rol. Konr.'', Fidle, Er. Poidlle; Ve-

lentih, Fr. VeiUantif) vertonen dezelfde overgang.

Biezondere Veranderingen.

1. \ wordt Idi (My), ld.

Met Idi; baeldie 1 (balie), bataeldie 3, patroeldie 3. "Westvl. seldje (salie).

Met ld : bataelde 1 ,
peelde 3 (poelge) ," vitaekle 3 (viktualie). Wvl. saalde

(salie), schoeide (schoelje).

Misschien hoort hierbij rijscaelde 3.

Zie voor deze verandering de paragraaf van 7t (p. 286).

2. 1 wordt Iz.

l)alzu (V. C), maelso (V. C), salemoelze (V. C. ; moelie), taelzore (V. C;
teljoor), traelse 3 (tralie).

Zie ook voor deze verandering de paragraaf van /7 (p. 285).

8. 1 valt weg.

Aan het eiud : ratjetoe 4.

De verandering van l in ng [Ti] in Iramugieren 1 {fnuHiillereji) is mij duister.

Schrijfwijze. De schrijfwijze rr voor Fr. r. (bijv. in gorreel naast gareel) kan

dienen om de open uitspraak van de voorafgaande klinker aan te geven.

I. De Franse /• b 1 ij f t o n v e r a n d e r d, b e h o u d e n s u i t z o n d e r i n g e n.

II. De Franse rr wordt door r of rr weergegeven.

I.

liiezondere Veranderingen.

1. r wordt I.

aimarie 1, dromedael 1, kotfeltoer 3 (covertoer), marbcl 1 (marmer), mar-

tel 3 (marter) , paleren 1 (pareren)
,
palure 1 (parure)

,
perkei 'è (persker),

schorseneel 4, tortel 1 , treselier 3 (tresorier).

lamble 3 , malmelade 4 (marmelade).
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outt'Imoes 3 (entreinets) , giilitc 2 (ü;iirito 1), Kiitcline (Fr. Catlicriiie; Sto.,

VI, 749). massel 3 (masker). Uiiil. tlamboos (framboos), faiul)lick ((o

Leiden, Fr. fabrüiue).

Misschien boren hierl)ij kapitoel 1 en laboleren ?.

In lic woorden van de eerste tcroej) is de verandering van r in / een dis-

siniilatie-verscliijnsel; nieii zou er nog kunnen bijvoegen koluinder 3 (naast

coriander 2), dat eveuwel ook uit het Latijn kau koiueu. Ook liet Engels

keut deze dissimilatievormen, bijv. lurtle.

De twee woorden der tweede reeks danken hun / aan assimilatie.

Voor de woorden der laatste reeks valt geeu biezondere aanleiding te konstate-

ren; men weet echter dat wisseling van r en / in verschillende talen is aan

te wijzen. Zie o. a. Behrens, p. 195, eu hierboven p. 278.

2. r wordt U.

kamenier 3 ,
plaestenare 3 (plaesterare).

Misschien behoort hierbij paueren i (parereu).

\\\ de beide eerste woorden zou men sufHxverandering mogen veronder-

stellen: woorden op -enier , euaar zijn talrijk bij ons (zie Hoofdstuk IV).

'6. r valt weg.

a. Yóor het akcent.

Tussen klinkers: restauweren 2 (restaureren).

Vóór klinker: clocstier 1 (cloosterier) , meestere 3 (minstreel), portaiture 2.

Vóór medekl. : beduerwerker 3 (borduur), boezeroeu 1, haetsier 3 (archier),

knier 4 (scharnier), coebelle 3 (corbelle) , lammaris 3 (armarijs),

ma<;heleine 3 (marioleiu) , matrilogie 2 , operment 3 ,
palloer 3

(parloer), sakeleren 3, spugieren 2, ïavenier (Fr. ïavernier),

visieren 3 (vergieren). Dial. allozie (horloge), kamenade (karbo-

nade), kediet (kerdiet, krediet), pediezeu (paradijsappelen),

petansie (importantie), pctei (partij).

In het Oudfraus is verstomraiug van r voor het akcent niet onbekend

,

bijv. pi'cher (Sh\\. peseJcer 1 naast persker), maar zij is er te zeldzaam om haar

in verband met de verstommin^ van r in het Middehiederlands te breuüren.

Hier is zij in sommige woorden misschien een gevolg van dissimilatie. Maar

in het algemeen kan zij verklaard worden door de zwakke toon van de begin-

syliabe. Vergelijk voor het Westvlaams De Bo, p. 8-30.

b. Na het akcent.

Vóór o: albast 3, idolaat 4, timpe 2 (timbre 1).

Vóór medekl.: faescn 3, cadas 2, kespe 3, satre 3 (charter), sorcoes 2, wardc-

cos 3. Dial. disodder, jmsje (portie), projwsje (proportie).

Het Frans kent zowel de verstomming van r vóór medeklinker (bijv. tv///-^

voor carlT'', Ken., 107, 10, 23), als die vóór »' (Nyuop, 1, § 3(51 , Hem. 2);

vooral na stemloze konsonant wordt r in het Frans zeer zwak uitgesi)roken.

Toch is het waarschijiüiker dat in bovenstaande woorden het wegvallen van

r eeu Nederlands verschijnsel is.
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II.

Met rr : torre 1

.

-erre (-ere) , earreel 3 (kareel).

In het eerste woord hebben wij te doen met oorspronkelike ?v, in de

volgende groep komt rr uit Lat. Ir; in deze woorden is het dus mogelik

dat rr oorspronkelik een dubbele medeklinker heeft aangegeven (Nyküp,

1, v^
365).

III. Nasalen.

lu, n.

De r ranse m. ii blijven onveranderd^ behoudens uitzonde-
ring e n.

B i e zo n d e r e Ve r a n d e r i n g e n.

1. m wordt n, n wordt m.

Vóór 8 en aan het eind: dein L, fantoen 1 (fantoom 1), Jeroen 1 (Jerome), cos-

tuin (Mnl. Wk.), Mahoen 1, timiane 1.

bom 3 , luim 4 (luine 3) ,
plamen 3 (planen 2), prisume 3

(prisoen 1).

Cirome bij Van de Weuve kan een drukfout zijn.

Tussen klinkers: comestavel 3, latimeer 1 (latineerre 1).

Vóór medekl.

:

komkommer 2 (konkommer 3).

Voor vier dezer vormen kunnen wij een biezondere verklaring geven. Ofr.

MaJion , laünner en timoine (Lat. thymiama) bewijzen dat het Erans hier

de overgang van 'jh in n en van n in vi kent '), in (?6'w.é*/«<7é'/ bespeuren wij

de invloed van Lat. co mes, waaruit trouwens ook het Oudfrause woord

is gekomen.

Er blijven dus alleen woorden waarin de verandering heeft plaats gehad

vóór medeklinker, aan het eind en voor '<). Wij mogen deze laatste gevallen

gelijkstellen, daar met de verandering van m in u en van u in m gejjaard

gaat het verdwijnen van ». Zoals men weet, M'ordt in enige oude Ger-

maanse of aan het Latijn ontleende woorden « tot ui. {pelgrim, priem., pruim).

Volgens Franck ' is deze overgang een assimilatie van de nasaal aan p.

De bovenvermelde woorden nu hebben niet alle een p. Trouwens, het

feit dat zowel n tot m wordt als omgekeerd , bewijst dat wij aan gelijkstel-

ling met het laatstgenoemde verschijnsel niet moeten denken. De verklaring

ervan is dat de I'ranse uasaalvokalen bij ons geworden zijn tot klinker

-\- nasaal; het ligt voor de hand dat daarbij de kiankvariëteit van de kon-

souant enigszins vaag was, al werd in het Oudfrans de nasale medeklinker

ook uitgesproken na de nasaalvokaal. Vandaar bij ons die aarzeling tussen

n en 7n. Het is dus m. i. niet nodig met het Ned. Wk. hom te verklaren

door bomgat.

') Zie Nyrop in Mélanges Chabuneau, p. 143.
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:>. m, II worden r, I.

In liot woord

Tussen klinkers: niolizoen o incrisoeii ~ (menisoon 1).

Xii medekl.: orlenuMit 3 (ornauientV

\óÓT medekl.: phiseliueie » (fvsionomie) , kersoinve o , coniniclduer ~' (k(iiiiMi;nideur).

Aan liet eind: aberi^oel 2, boerael 2 (bocracn 1), j)atrocl 3 (patroon).

Mot is niet twijfolaclitii; dat wij in de drie eerste irroepeu te doen hebben

nut een dissimilatie, ^foeieliker is de overgang te verklaren in de drie laatste

woorden; analogie met andere nitgangen mag men niet aannemen, daar juist

-oen, -oo/i, -aeit veel algemener zijn dau -oei en -ad. Ik merk oji dat in

alle drie de woorden een r aan de it voorafgaat; in zekere zin zou men de

verandering van n in l een assimilatie aan /• kunnen noemeu,

3. III wordt b.

Aan liet begin : Bnranie 1 (Fr. Moraine).

Vergelijk bezaan uit Ital. mezzana. Het is mogelik dat /// zijn nasaal-

element heeft verloren door dissimilatie tegen de volgende n.

\. \\\, II vallen weg.

Aan liet begin: acare 'l , aveel (Ned. Wk.).

In het woord

Vüór f, s: bonett'ant 2, gattanoen (gonfanoen), cotlelie 2 (contilie), scholie-

ren 1 , scoli'elture 3 , sottreiuen i ; Assise 1 (Ofr. Anseïs)

,

cossoude 2 (kersoudc) , ro.sside 1 (ronsidc), tassement 2 , tas-

seren 3.

Vóór andere medekl.

V»ïór het akcent: agijn 2 (engien), apulle 1 (pul), atjuitanse 1, acquiteren 1

(acquenteren) , besjoer t (boiijocr), epilaci 1 (cpilensio), frotsijii 2

(froutsijn 2), iveutoor 3 (iiivontaris), (juiteine 1 , uiaitenereu 2

(mainteneren), magneel 1 {mangneel 1), materie 2 (manterie 2),

meistreel 2 (minstreel), payoen 1 (pinioen 1), pattoHol 3,

rapant 1, ritsoen 2 (rantsoen). Dial. sietlejère (Fr. cliirtbnière).

Misschien hoort hierbij : ilackieren 2 (flankeren).

Xa het akcent: emeide 2 (p. 183), cordijscolve 1 ,
])uit 2 (punt), troef I (p. 187).

Vergelijk de Romaanse vormen peisen 1 (peinzen), veizen 1 (veinzen), p. 25.

Vüór klinker: gisare 1 (gisarme), torrekeel 2 (tornekeel).

Over acare, aveel, zie Fran'ck, „Etyni. AV k.", s. v. aars. Vóór ƒ", x is

;/ misschien niet weggevallen, maar gea.ssimilcerd aan de volgende mede-

klinker, hetgeen blijkt, in de ortliograiie uit d(; dubbele konsonaiit, in de

uitspraak aan het open timbre der voorafgaande vokaal. Wat de verstomming

vóór andere medeklinkers betreft, men ziet dat die vóór het akcent vaker

voorkomt dan na het akcent; in het eerste geval is zij een gevolg van de

zwakke toon van de protoniese lettergreep; in de oude woorden is het wel

degelik verstomming van ?/, niet denasalisering van de vokaal, immers de

nasale medeklinker werd toen nog in het Frans uitgesj)roken. Xa het akcent

konstateert men in weinige woorden verdwijning van n. Deze kan moeielik
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Nederlands -zijn, daar wij synkope van u alleen vóór * kennen (Van Hi:ltkn,

p. 202). Het' is waarscliijnlik dat wij iu de enkele vormen als eme'ule enz.

de vcrstoraining van n moeten opvatten als een denasalisering van de nasale

vokaal^ dus een aanpassing van de nasale vokaal aan het Nederlandse vokaal-

systeeni. Een verklaring van torrekeel en cjlsare kan ik niet geven.

n.

Schrijfwijze. De schrijfvvijzea gn (grogneren) , ign (compaiguie , seignorie)

zijn dubbelzinnig, daar zij zowel de onveranderde Eranse il als een Nederlandse

Avijziging daarvan kunnen weergeven. 0\er andere orthogratieën , zie hieronder.

De Transe n komt voort uit Lat. u -j" 3' ^^ is altijd intervokaal.

Daar het Nederlands de klank /7 niet kent^ is hij op ver-

schillende wijze veranderd. Men vergelijke de paragraaf
van 1.

Il blijft onveranderd.

De schrijfwijzen stellen ons niet in staat uit te maken of ïi hier ooit als

gemouilleerde w, d. i. als één klank is uitgesproken. Wèl mogen wij dat

misscliien opmaken uit de dubbele behandeling die vokalen vóór ü ten onzent

ondergaan (p. 186; vgl. p. 145).

U wordt uy, ili.

Met ny: Avenyoen (Brab. Y. , I, 1054), besonje 1, insigne 4, karonje

(datum?), kastanje (datum?), kompanjie (datum?), menjoot 1,

ponjaard 3 , signaal 3 , signet 3 , sinjurie 1 , spanyoel 1 (spil-

joen). Andere voorbeelden op p. 178 en 185.

Met ni: interlinie 4, liniaal 3, linie 3.

Met ny en ni : troonje 4 tronie 3.

Onzeker is de uitspraak van : Almanie 1 , Aquitanie 3 , besonie 3 , besoniëren 3,

Borgoeuie 1 , bronie 1 ,
groniaert 1 , campanie 3 , karonie 3 , castanie 3 , commonie 1,

menioot 1 , montanie 1 , onioeu 1 (ajuin)
,
penioen 3 (pongioen) , sinioorije 3 (seig-

norie). Zie ook p. 178. .

Evenals voor l , is deze verandering een natuurlike aanpassing van de

Franse klank aan het Nederlandse klanksysteem. Yoor de scheiding van y
en l, vergelijk 2>- 275.

Il wordt n.

Aquitane 1, Gascoene (:doene, Brab. Y, II, 1115), Guinepin (Fr. Gagnebin?

Coll. d. fiches, vgl. p. 348), campane 1 (: wederstane, Brab. Y., II, 785), lijn 1,

linagie 3, miiioot 3, montane 1 ,
pennon 3 (pongioen), punieren 3 (poen-

gieren), Sardeine 1 (: reine, Sp. II. 1^ 35, 7), Wijunobel (Fr. Vignoble,

Coll. d. fiches).
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l^ij de laatste naam is volksctyinologic in het spel, doch ter verkhiring

van // is die niet nodig. De overgang van « in n is in de Noordfranse

dialekten niet onbekend („Uoinania". XXX, 110). Nn kennen evenwel zowel

het Middelhoogduits als het Kngels hem eveneens, bijv. ,,Parz.", \\ , '5S^

niHiifdnt'; öTS jjiuiit'reii , en zie Beuiiens, p. 200. liet is ilns waarschijidik

dat de verandering in het Nederlands onafhankelik van het Frans is geschied;

de eigeniuiam Guiiiepiu, laat overgenomen, zon ons in die opvatting versterken.

Biezondere Veranderingen.

1. II wordt 11% of U%U.

rainguoot 3 , singcnet 4 (signet).

Misschien behoren hierbij pingel 4, pingelen 4. Ringeneren (Play., 41 7) kan uit

Lat. rcgnare komen.

Onzeker is de uitspraak van: Alemaenge 1 (Ro., 6285), Avengoen 2, angoen 2

(ajuin), gemangiert 1 ,
grongaert 1 , grongcn 1 , ca lange 1 ; Cartaenge 1 (Ro. , 13526),

croonge 1, linge 2 (lijn), uiingoot 2, montaengc 1, ongement 1 ,
pingocn 2, poen-

gieren 1, pongijs 1, pongoost 1, sengerie l (seignorie), Spaenge (Ko., G2SG);

Spaenghen 1 (Sto. , I, 237); Almangien 1 (Sto., I, 775, var.), Borgliengiocnc

(Sto., III, 1007); ongioen 2 (ajuin), pongioeu 2, Spaengicn 2 (Goedhals, 62),

troongie 3.

In deze Avoorden kan ng, ngh , ngi zoowel de klank n als n^ of nz (zie onder

n°. 2) hebben aangegeven.

Ik kan in deze verandering niet anders zien dan invloed van de geschre-

ven taal. Juist omdat zij in de tegenwoordige taal zo uiterst zelden is aan

te wijzen, komt het mij niet waarschijnlik voor dat in de vermelde woorden

met onzekere uitspraak een % is uitgesproken. Met de Oudfrause en Latijnse

schrijfwijze ngu ') heeft de hier besproken uitspraak natuurlik niets te maken.

2. n wordt nz.

Deze uitspraak is niet to bewijzen. Zij is hier toch waarschijnlik voorge-

komen, blijkens de gelijkstelling van 7iz met n, waarvan sprake is op p. 180.

Vergelijk N° 3.

3. n wordt nz.

Avenzoen (V. C. , Bertaenzen (V. C), Borgoenzen (V. C), castacnze (V. C),

coramoenze (V. C), ozune (V. C. , ajuin), Sampaenzen (V. C), spinz^ocl

(V. C), tin.«e 1.

Voor 7 vonden wij op j). 280 een dergelijke verandering, en ook daar

kwamen de meeste voorbeelden uit de „Vocabnlariu.s Copiosus". Evenwel

niet alle, zodat wij niet het recht hebben nz als een ])ersoonlikc schrijfwijze

te beschouwen ; in lins'' hebben wij met een bepaalde uitsj)raak te doen. Ik

doe opmerken dat in Oudfransc geleerde woorden, in ])laats van v «i voor-

') Stürzinoek, Orlhoijrapliia Gdllica {\n de Allfranz. Bihliolliel;), \>. WA.



286 DE FRANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

komt, bijv. étrange, linge enz., en deze overgang zou overeenkomen met

die genoemd onder N° 2, en veel gelijken op de bier besproken verande-

ring. Toch mag men in dezen geen direkt verband aannemen tussen het

l^'rans en het Nederlands; in het Frans toch is de overgang be])erkt tot een

klein aantal woorden, en juist de hierboven vermelde hebben in het Frans

n' Ik geloof dan ook dat nz , evenals 7iz, een aanpassing is van ü aan onze

klanken ').

4. iï wordt ndi (ndy?), nd.

Met ndi: campaendie 3 (kampanje), croendie 1 (karonje), pendioen 3 (pon-

gioeii 2), Spaendie 1.

Met nd : commonde 3 (commonie).

Op p. 280 hebben wij een dergelijke inlassing van een dentaal na / gekon-

stateerd. Het is opmerkelik dat ook in het Oudfrans na l en v vóór * een

t is ingevoegd. Hoewel de beperktheid van dit verschijnsel ons verbiedt het

in ouraiddellike samenhang met het Middelnederlandse te brengeu , is het

waarschijnlik dat wij in beide gevallen met hetzelfde fonetiese verschijnsel

te doen hebben. -)

5. n wordt y, i.

ajuin 3. Dial. sampioen (Fr. champignon), Westvl. sioen (Fr. chignon).

In de grond is dit niet anders dan het op p. 283 gekonstateerde ver-

schijnsel van de verstomming van n , nadat n bij ons ny is geworden. In

alle drie de bovengenoemde woorden staat n vóór het akcent.

Opm. Almaegen (Sto., I, 775 var.) is misschien een

schrijffout.

IV. Metathesis.

1. Van r en klinker.

r -[- klinker^ kl. -j- r: aterment 1, barcoen 3, Baertaenien (Alex. , VITI, 104),

belfoort 2 , bern 3 , bartoen 2 , bertesche 3 , burnet 1

,

Duiverman (Fr. du Froment, Coll. d. fiches) , fortseren 2

(froisseren)
,

garnate 1 ,
geferteleert 3

,
gernier 3 , kar-

mozijn 3, carpaudijnl, Karspinois (Mnl. Wk.), carvitse 1

(crevetse) , kerseme 1 (crisme) , kersp 1 , kerstael 1

(kristal) , leversoen 1 , operment 3 ,
palfernier 2 ,

per-

sint 2 (present), temporure 1, torsen 1, verschet 4

(frisket). Dial. kerdiet.

Misschien belioort hierbij formenteit 3.

kl. -|- r]!> 1"
-f- kl.

:

krabbeel 3, profier 1.

') Misschien mag veinzen (p. 25) hiermee in verband worden gebracht. Vergelijk

HoRN, in Zeitschr. f. frz. Spr. u. Lit., XXI, 80, die een andere verklaring geeft. M.i.

mag engin hier niet bij gehaald worden ; daarin toch is é initiaal.

') Iets geheel anders is de wisseling van n en nd in werkwoordsvormen, waarover

men zie Nyrop, II, § 39.
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liet is onzeker of bij de eerste f^roep creveel 3 (carveel) uit l'r. ciUiivcUe , en of

bg tle tweede j^roej) trementine 2 (^terpentijn) uit Fr. tércljeiithiiie bolioort, daur

het niet is vast te stellen of van het Franse woord de eerste of tweede lettergreep

is weggevallen. Waai-seliijnlik de tweede. i

liet nlijkt dus dat de eerste omzetting veel gewoner was dan do tweede.

Het Middelnederlands kent liaar in eigen woorden (Van Hki.ti.n, p. ISI). en

ook in de overgenomen woorden is het zeker hij ons een inheems verscliijnsei.

De verandering van ici'inher -\- r \\\ r -\- Miuher is zeer zeldzaam hij ons;

misschien mag men zeggen dat de hoogstens drie woorden die haar he vatten

niet het recht geven ze als een foneties verschijnsel oj) te vatten; projier

kan verklaard worden door de hijgedachte aan het prefix pro, krahbeel staat

misschien onder invloed van een of andere volksetyniologie. Nu is het op-

merkelik dat juist in het Pikardies de metathesis van Idlnher -\- r A'aak

voorkomt („Romania", XXX, 111).

2. Van I en kliukei'.

1 -f- kl. ^ kl. -f- 1 : buitel 2, golternie 1 fglotternie). jHilvier 15 (pluvier). Dial.

kompelzant (complaisaiit).

Voor kleraijn 3 (kalamijn) stuiten wij op dezelfde moeielikheid als hierboven voor

creveel en trementine.

Opm. Over de verandering van Ie in el aan het eind

van het woord , zie de paragraaf van de „Svarabhakti.".

Dit is ceu Nederlands verschijnsel , evenals de analoge metathesis van

r -f- klhiker.

4. Vau tS.

In het woord; koeste 3 (koets), polijsten 1.

Aan het eind; koest 4.

Het is onzeker of hierbij behoren pluisteren 3, logijst 2, pongijstl, pongoost 1.

Over de drie laatste woorden vergelijke men p. 263 en de paragraaf van

de „Paragoge".

5. Yan ks.

Onzeker is taeckse 3 (taak).

6. Eeciproke Metathesis,

spiljoen 3. Dial. rinneweren (ruïneren).

Prof. Van IIelten haalt, op p. 180, Nederlandse woorden aan waarin

/ en « onderling van plaats verwisselen. Zie over dit verschijnsel J3eiiui:ns,

„Ueber reciproke Metathesis" (Greifswald, IS88), en het „Zeitschrift für rom.

„Phiiologie'", XXVIII, 1.
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TOEGEVOEGDE KLANKEN.

I. Prothesis.

1. Van h.

Aan liet begin; habel 2, halembijc 2 (alembijt), lialiet 2 (aliet 2), halmeniere 1

(almosniere) , liarquebuse 4 , hartsier 4 liertsier 3 (arcliier)

,

lierkier 2 (arkier), liij)ilentie 1 (epilentie), lioreest 1, horme 1

(olm), hostagie 3.

Vergelijk hysterment 2 (instrument), dat ook uit het Latijn kan komen.

In het woord : claerheit 1 (clareit 1), cloosterheere 1 (cloosterier), provendeheer 3

(provandier).

De beide laatste vormen kunnen worden verklaard door volksetymologie;

misschien ook claerheit. Voor hahel, hostagie zou men invloed van het Latijn

kunnen veronderstellen ^ hoewel de sterk gewijzigde betekenis van beide woorden

deze verklaring onwaarschijnlik maakt. In het algemeen is de // in deze

woorden slechts als een schrijfwijze te beschouwen •— geen enkel ervan wordt

tans met h gesproken •— veroorzaakt door de vele woorden waarin het 1'rans

een h schrijft die niet wordt uitgesproken. Vergelijk p. 274.

2. Van n.

negelentier 2, noordeis 2 (ordeis).

Zie over dit verschijnsel: Tk Winkkl, „Grammatische Figuren", 'l" nitg.,

p. 47, Van Helten, p. 205, en hieronder Hoofdstuk IV.

Misschien is ook als prothesis te verklaren dial. stravaVje „hoefstal" en

dial. eh'ffelctief [effehiief).

IL Svarahhakti.

Vóór licpiida; averoen 2, delivereren 1, desterier 2, dobbele 2, dobbeleel 2,

dobbelet 1 , dobbelier 2 , egelentere 2 , favele 1 ,
gelavie 1

,

gelotternie 1, geluw 2 (glui), gorelle 1, carisme 2 (crisme),

coroniste 2 (croniste) , letterage 2 , leverantie 2 , leveren 1

,

liberarie 1, livereie 2, meubeleren 4 meubileren 4, nieuwele 2,

obeli 3 (oublie), offerande 1 , orfeverie 2 ,
porperrijii 1 , rife-

leren 2 , Kijssel 1 , soferaan 3 (safraan) , temjielier 1 , Tsaer-

tereus 2, zaggerijnig (chagrijn). Dial. pcrrewet (Fr. brouette).

Hierbij de woorden op -abel (p. 131) en -ibel (p. 157).

Na liquida: forefeit 1, cullecte (culcte, Mnl. Wk.), parodoen 1, polement 1,

teramijn 2 (termijn).

Na andere klank. ; impregeneren 4 (M.), meissenier 1, messeniede 1 (maisniede).

Zie voor maleveseie 2, p. 195.

In de eerste groepen heeft s zich ontwikkeld uit een liquida, die volgt oj)

een medeklinker, of, doch minder vaak, daaraan voorafgaat. Het is er ver
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van af dat iU> hier trecitiHTde woorden de volledi<»e voorbeelden van svara-

hliakti zonden zijn; l)ij ons, ook al wordt geen <* i^eselireven, wordt hij toch

niti:esj)roken tnssen nieih'klinker en liqniihi. In dv heide woorden van de tweede

groej) lieeft de svarahhakti niet dat algemene karakter; wij hebben liier te

doen niet individnele uitspraken; in messen iede en niessen ier , waarin zowel

s als // stemloos zijn, is de ontwikkeling van <> verrassend; impreijenereu wordt

missehien verklaard door de bijgedachte aan generare.

De onduidelike vokaal wordt gewoonlik e geschreven, maar ook O {goreJle,

coroHtsfe
,

jjarodoen), SL {/erai/iij/i , curisme). In meiih'ift'r'-n herkennen wij de

invloed van het Latijn („Essai", p. 107).

III. Epenthesis.

A. Yaii li(|iii(Ia(' eii nasalen.

1. Na de beginkonsonant.

1 na k

:

khibbot 'is '6. kletsoore 3. Westvl. khibotso naast kabotse.

na p: ])Iatijn 2, ])lavei 3.

Misschien horen hierbij plavant 2, pletie \.

na b

:

blazuun 3, blutse 3 (bootse).

na f: florettier 2, fluwijn 2.

r na k: craproen 2 crapoen 2 (ka])roen).

na p: prumcren 2. Westvl. pree (Fr. paye), prulle naast jnille.

na f: Onzeker zijn friemelen (femele), fruweren 2 (fueren).

na t: stramijn 2, transement 2, transeneren 2.

1, r na p: pleisteren '*> prijsteren 2.

Laten wij van deze woorden afscheiden blazwm, dat door bijgedachte aan

blazen kan worden verklaard, en craproen, waarin r aan assimilatie van de

eerste aan de tweede lettergree]) kan worden toegeschreven, terwijl in crapoen

metathesis kan worden aangenomen. Dat in phisteren de invoeging van l

aan volksetymologie zou zijn toe te schrijven, is onwaarschijnlik wegens de

oorspronkelike betekenis, die „voeden", niet „in een herberg vertoeven" is.

Trouwens, pleisteren kan niet van prijsteren worden gescheiden.

f Iet hier besproken verschijnsel i.s ook elders bekend, nl.

in Germaanse woorden; l)laflon (vgl. Hgd. balicn), klabont naast kabout

(De Bo), klaboutcr n. kabouter (De Bo). klaweltercn n. kawctteren fDp,

Bo), pliickeel 2, sclirantse n. schantse (K.n>.), wriemelen n. wemelen.

Vgl. Klun^e, s. V. Purape.

in Franse woorden in het Mecklenl)urgs: dresiir (douceur) l).

in het Frans wordt r ingelast na b, f, v -); misschien ook na t (trieult' n.

tieulé'. Van de inhissing van 1 vond ik i-rn twijfelachtig voorl);t;ld, y\\.

fouine, dat volgens Littké in Henegouwen florne, flou(''iie luidt, zodat

in Ned. fluwijn de 1 van Franse oorsprong zou zijn. Volgens TnoM.vs ')

•) Mkntz, o./., II, 10.

') ÜAitMESTKTEH, Tffiilf- iJc Iti forination de In Iniifiur francnisf. p, 13.'); NviiOP, I

§ .-)04.

•* liomatiut, XXVIII, 1R4, n. i.

Verband. Kon, Akatl. v. Welenach. Afd. Letterk. N. K. UI. VII. 1!'
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is echter de inlassing van 1 eigen aan de Franse gewesttalen die aan het

Vlaams grenzen. Ik beken dat ik niet heb kunnen vinden van welke

Noordfranse dialekten hij spreekt , zodat ik zijn bewering niet heb kunnen

kontroleren.

Wat mij zou doen vermoeden dat wij met een inheems verschijnsel te

doen hebben, is vooral het woord waarin / zowel als r na p wordt ingelast;

hieruit blijkt dat het niet te doen is om de inlassing van een bepaalde mede-

klinker, maar in het algemeen om versterking van de eerste syllabe. En dan

zou men daarmee in verband kunnen brengen paUiju (zie hieronder) naast

platijn, en de eigenaardigheid van het Westvlaams om, na de beginsyllabe,

een let*^orgreep in te lassen '). Ik verwijs tevens naar p. 293, wnar voor-

beelden worden aangehaald van het inlassen van / na de beginklinker.

2. Aan het eind ener syllabe vóór het akcent.

1: almeie 3 (hameie), alselieren 1 (assaelgieren), alsijn 1 (azijn),

alstronomijn 2 , artiltike 1 , barbelcane 1 , bolcraen 2 , hal-

melniere 1 (aalmoesniere), maeltraets 2 (matras), malrovie 3,

messelgier 1 (messagier), ordelment 2 (ornement), paltijn 3,

perkelment i (perkament) , salcoers 2 , sconfelture 1 , solfraau I

(saffraan). Dial. konkelbine (Fr. concubine).

Misschien behoort hierbij palmei 3.

r: . fernieren (Mnl. Wk. , tineren), Garscoenge 2, gortier 2, har-

ceren 4, karbies 4, karnoffel 4 (giroffel"!, kersouwe 3, ker-

staenge 1, corsuffel 3 (kazuifel), kortelas 3, marteerlijc 2

(materie), matertillon 3 (matrefiUoen 3), perlorijn 2 , Portouw

(Fr. Poitau, Mnl. Wk.j, scofferture 2, sercoers 2, tor2)aes 1,

versieren 1 (visieren). Dial. fermilie, kernalje, kuterdekut

(cofite que coute), pervoart (Fr. pourvoir), verzier (vizier),

verziete (visite). Zie ook Ned. Wk. , s. v. arceeren.

Misschien behoort hierbij marmet 2.

m

:

ampart 4 , cambret 2 (cabaret) , cambuiskool 2 , oampelier 2

,

kamperfoelie 4, campernoelie" 2, camplijs 2, kombof 3, kom-

buis 4, lampraes 2, pampier 2, pompelsie 1 (apoplexie),

sambellijn 1 , sampiel 3 (capeel). Dial. amfitsie (otficie), cham-

piter (Pr. chapitre), compabel (Fr. capable), fambliek (fabriek).

n

:

anweit I (awaet) , artentike 1 , barenteren 1 , belensier 2 , bran-

coen 2 , fermentuit 2 , forenstier 1 , fronseren 1 (froisseren)

,

Gruillenville 2, cokentrijs 2, konzeuielje 4, correngeren 2,

lantier 2 (litiere), manquerelle 4 (M.), mensniede (maisniede),

messengier 1 , muskandel 3 , montet 2 ,
panentier 2 ,

papengaai 2,

priensoen 1 (prisoen), rancket 3, rantsoen 4, reuvers 4 (M.).

reuversael 4 (M.), saventier 2 , tierentein 2, vermalediëu 1,

visenteren 1, winket 1. Dial. cintroen, lianché. Zie ook

Van Helten, p. 210 en 211.

Misschien behoort hierbij meenstrie 2 (meesterie).

") Zie Alhwni Kern, p. 124.
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m , n ii:i oorspr. 1, I : l)aiulekijii l (l)iilil!ikijn) , (liuntijn '2 uloltijii'). fiintsooii i (i'aiit-

soon\ kandeel l, komfoor ~, karpaiidijii 1 (crappaiKliiic),

j)antenier 2. Vaiuloose .'i ; traveiijfioren 1.

Ouder al deze woorden /ijii er enkele waarin de inlassing op een sj)eciale

wijze kan wonlen verklaanl: in konkelbine, korfelas, kurtelette, zouden wij

volksetyiuolügie mogen aainienien, in versieren zou men verwarring van de

beginsyllabe r/- met het preli\ ci-r- kunnen veronderstellen. Daar re.liter voor

de grote meerderheid der woorden geen biezondere verklaring is te geven

,

zal ook wel in de vier genoemde eeu meer algemeen verschijnsel aan het

licht komen. Welk is dit 'i

lu het üudfrans komt een dergelijke inlassing een zeer enkele luaiil voor:

vemaul icussal, Floov.. 903) (julfiere (God., s. v. gotiffiere), tanibour , engal

(God., s. V. effu/), amferranf (God., s. v. aiiferrauf), meuesfrandie (s. v. meues-

fraudie). Zie, voor dialektiese vormen, „Lothr. Psalter"", ]). XXXIX; „Romania''',

XXX, 110; „Jahresbericht", II, 1(59. In geen geval hebben wij echter het

recht de inlassing ten onzent van die verschillende medeklinkers op rekening

van Franse dialekten stellen: veel der vermelde woorden zijn te jong dan

dat ze een dialektiese oorsprong zouden kunnen hebben. Trouwens, fanihonr,

dat bij ons van de oudste tijd af een /// heeft, vertoont die in het Praus

eerst laat. ')

Dat het hyperkorrekte vormen zouden zijn . zoals Hürn ^) vermoedt van

het overeenkomstige Duitse verschijnsel, past niet voor onze woorden, daar

hier de ;•. / enz. in vóórtonige syllabe wel eens wegvallen, doch niet in

dezelfde mate als deze klanken worden ingelast in andere woorden.

Ik heb elders trachten waarschijnlik te maken dat deze epenthesis een

middel is ter versterking van de vóórtonige syllaben die, volgens het Ger-

maanse akcentuatiesysteem, anders gemakkelik verstommen. ^)

(3ok in Meckleuburg wordt r ingelast, bijv. permost {famevx).

.'1 In de geakcentueerde syllabe.

r: jaloers 1 , caproen 2 (kapoen), levei"ssche 2 (lavas), maertse 2

(maetche), paltrok 3 (paletot), pardze 3 (page), rekwestreren J-.

n: aksrjns 1, hcrnaii^o 3 , lenioensc 2 (lamoctsic), peinstereii l (i)leis-

teren). Dial. freus (Fr. fraise).

Misschien hoort hierbij trens 3.

Zie ook Van Hki.tev, p. ^11 en 213. /iXr.yy«.ï kan verklaard worden door

de bijgedachte aan cijns^ paUrok door bijgedachte aan rok. Maar wat moet

men denken van de epenthesis in de andere woorden? Is het toevallig dat

in de geakcentueerde syllabe uitsluitend / en ;/, niet / en m , worden in-

gelast? 0\GX jaloers vergelijke men de Woordelijst.

') In GoriKi-iiov komt een voorbeeld uit Henef,'ouwen voor van de lóc eeuw. Het is

wel eigenaardij^ dat dus in eon aan Hprinaans gebied grenzend diakkt lirt oudste Franse

voorbeeld wordt aangetroHen.

De boven geciteerde vorm uit Deguilleville staat in een vertaling van de Pi'lcrinage

ih' In vie humaine 'Tijdschrift , XXIII, 1). Geen enkel der door Srüir/.iNnKt! vermelde

handscbriften van de Oudfran^e tek.st bevat een vorm met n.

') Xeilsrhrift f. frz. .S>r. n. Lit., XXII, 63.

') Zie de llandelinrjen van liet 2o Sederlanihche Pliilolofjenconyres^ lilOO, j;. 05.

19*
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B. Van spiraiiteii.

1. W.

Tussen klinkers : iuigavvisse 2 , antsouwe 3 , brouwet 2 , bruwaets 3 , bruwijne 3
,

drawonkel 1 , duware 1 (douarie) , fluweel 2 , fuweren 2

,

liuweu 1, issuwe 2 (exue) Juweel 1 , camiuwe 2 , cauwoerde 1

,

corduwaen 1 , latuwe ] , matsuwe 1 (maclme) , Monjouwe 1

(zie ]). 1G9 en 175), nieuwele 2, sambuwe 1, sanguwijn 2,

struweren 1, tortuwe 1, truwant 1, truweel 2, valuweren 2.

Misscliicn horen hierbij keffuwe 2, scowuut 1 (schuivuit).

Dat dit een Nederlands taalverschijnsel is, blijkt uit het feit dat 7v soms

in verbogen casus wordt ingelast, bijv. haeUuwe, Putouwe , en dat men het

ook aantreft in woorden die aan het Latijn ontleend zijn {leeww ^ toeduwe).

De w dient hier om , ua of vóór velaire klinkers, de hiatus te doen ver-

dwijnen. Ook de Noordfranse dialekten kennen het (Meyeh-Lübkk, I, § 381

;

„Eomania", XXX, 106).

Opm. Onverklaard is de vorm truffel 2 naast truweel 3.

De verandering van w in f zal wel snnienhangen

niet de verplaatsing vaii het akcent.

2. V.

Tussen klinkers: plovijts 2, provetse 1. Misschien ravotten en sehiiivuit 1.

Blijkbaar dient /' ook hier om de hiatus weg te nemen. In provetse zou

11 eenvoudig een schrijfwijze voor m kunnen zijn.

3. y.

Tussen klinkers : kajuit 3.

Misschien horen hierbij: flaioteren 2, graieel 2 (gareel), crigieren 2.

Het is merkwaardig dat (blijkens N°. 1) na /' een w wordt ingelast, zodat

daar het bilabiale element van n op de voorgrond treedt, terwijl zich in

kajuit, dus vóór ü , een palatale tussenklank ontwikkelt.

4. y of i.

Nii medeklinker: aryange 2 (oranje), bomba,rdiëren 4 (M.), griffioen 4, capitius 4

(v.d. W.), cavernius 4 (ibid."), monopolii'ren 4 (M.), opiiiii'-

reu 4 (M.), presbvteriaal 4 (M.), ventyose 2. Dial. verzietjen

(,, visites maken"), vieterjane (veteraan).

Misschien lioren hierbij Abeliart (p. 278) en cassioen 2.

Het spreekt vanzelf dat dit een geheel ander verschijnsel is dan het vorige.

Trouwens, een taal verschijnsel is het eigenlik niet; het zijn geïsoleerde vormen

die door de analogie te verklaren zijn : monopoUëren en opiniëreu naar ifw-

nopolie en opinie, grijjioen (en cassioen?^ naar de woorden op -ioen; capitius

en cavd'mius zijn pseudo-Latijnse vormen; preshz/teriar/I is misschien ge-



KI.ANKT.FKR DKR OVERGENOMEN WOORDEN. 298

kontiuniiUH'nl uit pr''s()i/ftral en itrcihi/fcrifn. Zie verder ..Essai, p. lt>8, en

het Cilüssariuni van de "Lekenspieger'j s, v. scfifi'iën, waar spi'eHorc voor

spghr vermeld wordt. In ct'rzietjen en v'ieterjuni' is de iula.ssini; van // zeker

inheems. Vergelijk b^'faflf/e („betaling") bij IIildkgaehsbkrch : het Fries

heeft ook bettiljcu.

Opm. Ik vermeld hier twee po])ul;iiro vormen waarin

o is inj^elast, nl. ijcmanoneerd 1 en marionier 1 (mari-

nier) ; ik zie hierin ,,niooisj)reekvormen". Menestrueel 2

(minstreel) is zeker een schrijfwijze voor menestrcnl 2.

Vóór medekl. : bastaelge 1 , brisoole 4.

Vergelijk amestice l (ametist). dat ook uit het Ijutijn kan komen.

In biisfiifhjf' is het moeielik een schrijfwijze te zien, veroorzaakt door de

woorden waarin .v V()ór medeklinker wordt geschreven, doch niet uitgesproken.

Immers v vóór een explosief is eerst in de 13'' eeuw gevallen (p. 257) en

basfaeUjf is zeer ond. Eerder is te denken aan invloed van woorden als

bastoen, die in etymologies verband met baatacUji' zouden zijn gebracht. In

brifcole wordt -v uitgesproken.

Zie over orthograüese 11, Van Helten, p. 214.

C. Van explosivae.

1. 1).

Na m: Sampsoen (Ro. , S69.3 var.), solemp (Jieiti ~.

2 t.

Na de beginkons. : Dial. steldaat, stcrjient, stervet, sterzant.

Tussen s en r: astrant 4.

Voor de eerste groep, vergelijke men ]>. 290 en 21)1; het komt mij voor

dat de inlassing van / <ip dezelfde wijze verklaard moet wurden als die \aii

/ en r vóór het akceiit. A'<lrauf vertoont, onafhankelik van het Frans, een

verschijnsel dat in het Oudfraus gewoon was (]S'Yifoi', 1, ^ '1!)9); is het woord

dus vroeg hierheen gekomen?

;3. d.

Tussen klinkers: baelgide l (halijel, galeide l, gereiden 1 (greien), cassiedti 1

(: liede, Ko. , \lV.\:i), kade ~', kaï^tijdcu 1, corweide 1 (kar-

wei), Ledenaert l (l-'r. Léonard, Ko. , 8879), nialedijden 2,

meide '6, meider 2, jjaeide 2 (pave), pasteide l, pertide 2

Tpartij), piiide 3 (pui), rade 2 (,rai}, reede 2, rosside 1

(:side, ï^to., IX, 72:^), sciialeraeidc 2 (schalmei), valieide 1,

vermeiden 2. Dial. fotografieden.

Misschien behoren hierbij • ronreiden en lumprcide (p. 2.54).

Na medekl.: galderij 1. kolder 1-, selderij 4, ordinaal 4 (urinaal); Iciander-

heer 4, banderotse 3 (baanrotse), bandiment 2, banderije 2.
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"Wij hebben op p. 2 1< gezien dat in oude woorden een iiitervokale Latijnse

/ als d is overgebleven ; die woorden zijn door ons onder de Romaanse gerang-

schikt. Dat bij ons de inlassing van d waarvan in de bovengenoemde woorden

sprake is, in absoluut geen verband staat met die oude d. ligt voor de hand.

Ik verwijs naar
,
/rijdschrift", XV, 201. De inlassing is een Nederlands

verschijnsel. Tussen klinkers dient zij om de hiatus te doen verdwijnen, en

komt ook voor in inheemse woorden, bijv. belidai, bevrijden, geschieden,

wijden, dial. hoeden. Zie Mnl. Wk. s. v. castiden , en Te Winkel, „Gram-

matische Piguren", 2^ uitg., p. 262 en vlgg.

Ik vermeld nog verm,aledïe voor vermaledide , waarin d ten onrechte als

ingelast is beschouwd, zodat de vorm zonder e/ ails hyperkorrekt moet worden

beschouwd. Over kade en rade, zie de Woordelijst.

Ook na l en n is de inlassing van d een inheems verschijnsel , bijv.

daalder, veenderij (Van Helten, p. 2ÜS). De woorden van deze groep zijn

jonger dan die van de eerste groep. Vergelijk ook sjmldier, in de Neder-

duitse Renout, vs. 834<L

4. k.

Vóór t: auctentijk 4 (EL), auctentisereu 4 (v. d. W.), auctoor 1, frijc-

ten 3, jacinct 1, mulcter 3 (molster\ rectorike L
Vóór andere medekl. : bachuut 2, bucfel 1.

In auctoor is c door bijgedachte aan het Latijn te verklaren, liet Oud-

frans kent c in aucfenficiue, jacliicie, recforüpie. Zijn met frijet -n in verband

te brengen de Westvlaarase vormen goukt {goud), honkt [houti), waarover

men zie De Bo, p. 700? Bucfel schijnt slechts eenmaal voor te komen. Bij

bachuut mag men ter verklaring het zinverwante bak niet gebruiken, daar

dit jong schijnt te zijn. Vergelijk Mnl. Wk., s v. molster.

Onverklaarbaar lijkt mij girgole 4 {ghirole).

D. Van een lettergreep.

fiedercijn 1, Claradijs 1, credevitse 2 (crevetse).

Daar de intervokale d laat is verdwenen (Van Helten, p. 204), gaat het

niet aan, bovenstaande vormen als hyperkorrekte vormen te beschouwen. Ts

d in federciJH , credevitse een middel om de voortonige lettergreep te ver-

sterken? Zie over Claradijs, Marie Loke, „Les Verslons néerlandaises de

Renaud de Montauban" (Toulouse, 1006), p. 54 en 55. Vergelijk in Hoofd-

stuk IV de inlassing van een lettergreep in het suffix (p. 313).

IV. Paragoge.

1 . Van een klinker.

9

Na klinker : Ghye 1 ,
pasteide 1

.

greie 2, caeie 2, soveie 2.

baeie 3.

revenue 4 (M.), susteuue 4 (M.). Dial. karrooie (Fx. charroi).
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Nu nu'dfkliiikfr halsiiiio 1, IVIK' 1. ^iviio 1, catrilo 1, folii-re 1, coiirufic 1,

liito l
,

ploif 1.

fniiike »' , umtcfeloeiie 2 , nieloene x' , lebeckeiJ, ruissote 2, visc l'.

nrtiiite o, appellc '.i , nssuisine 3, base 3, bedelle 3, begijne 3

(,,muts"), blaneke 3, ccsse 3, cip))e 3, fuste 3, galopjje 3,

genette 3, cnniile :') , kapo 3, carate 3, cassine 3, cohiere 3,

collette 3, collice 3, labeure 3, lombaiile 3, mallote 3 (Fr.

lUL-lilofl, uiaroene 3, uiuskadelle 3, paillette 3, i«is])Oorte 3,

passé 3 . pelerijiie 3 (pellorijn). pleite 3 ,
pompocne 3, ])riore 3,

raiu'iiere 3 , releve 3 , roii<[c3, ^oinijtc 3 , serpente 3 , sirope 3,

sise 3 , siseiiie 3 , sorcotte 3 , taiie 3 , toerette 3 , torre 3

,

tortijse 3, tratiijcke 3, waeraiule 3 (garant).

a('(pieste t (iM.), circuite l (v.(l.AV.\ seooiide I (Hl.), tannine I.

Alleen l)ij substantiva trollen wij de [)aragugc van '> aan. liet Mnl. Wk.
geeft één voorbeeld van covfnsf. niaav op de aangehaalde plaats kan het een

substantivnm zijn: „Sele stont dragen si caproene laiic tot haren riem,....

die niet en hadde, ware confuse".

Na klinkers is de paragoge van -^ zeldzamer in de derde periode dan in.

de eerste, na medeklinkers is de verhouding omgekeerd. AA' ij zullen beide

gevallen afzonderlik behandelen.

Ook het Oudfrans kent dubbelvormen op '•) en zoiulcr > . \yvyi.joie naast

jol; de volgende komen cok lij cns voor ansai {assaie), cri [crie), pei{peie),

ploi {ploie), rai (raie). Zie Schwan-Bkiikens, j). 122, Nyuüv, 11, ^ 2-17.

Dat uit deze dubbelvormen zouden kunnen verklaard worden die welke alleen

bij ons voorkomen, is mogelik. Evenwel dient vermelding dat in het Oud-

frans de vormen op o' een meervoud aanduiden; in het Middelnederlands niet.

In rtireiiup en susfenue is ^>. zeker uitsluitend orthograiies.

Het Mnl. Wk. haalt aan Ofr. /;«.y/i?^^, ^«y/^? (dat ook door Fii.\.nck wordt ver-

meld); die vormen staan niet in Godkfuüv; de eerste komt wel voor met

een andere betekenis, [n liet Frans is, na klinker, de ^ eerst geheel verstomd

in de IH'' eeuw (Xyuoi', 1, § 2ó-"}). ^Yij kunnen dus ^ niet als een ver-

keerde schrijfwijze of nirspraak verklaren. Trouwens hete is reeds zwak in het

Oudhoogduits; ook het Middeluederduits kent cueie
,
pasieide. Men zou er

dus eerder een Germaans verschijnsel in kunnen zien, te meer omdat wij in

het Middelnederlands, in alle perioden, onniiddellik achter een duidelike klin-

ker of tweeklank apoko])e van >* konst;;teren (Van Hki.tkx, p. 12'^). Het

is dus mogelik dat Franse woorden oj) ^ na klinker bij ons, van de vroegste

tijden af, zonder i* zijn uitgesproken. ïn dat geval zou het verschil in uit-

sj)raak tussen Oudfrans en Middelnederlands geleid kunnen hebben tot een

hyj)erkorrekte uitspraak op r*. Dat deze nooit algemeen is geweest, blijkt

hieruit dat alleen kade is blijven bestaan. Misschien hebben ook de verbo-

gen vormen tot de paragoge medegewerkt zie hierna).

Xa medeklinker komt de paragoge van '' voor in enkele woorden waarvan

speciale verklaringen zonden zijii te geven: hcfjijne („muts") naar analogie

van bejjijne („non"), (jfiip. naar (jre'ine , rankvarc naar ravkune; in tannine

zou men suftixverandering kunnen veronderstellen; cassine, cafeile , laheure,

niatefiilijenp. , muroent , meloene ^ viuitkudeUe
^
pompoene kunnen oorspronkelik

meervoudsvormen zijn. Wat de aiulere betreft, zo doe ik opmerken dat in

het Fraus «< na medeklinker is verstomd in de Wï* en 17'- eeuw (XvitüP, 1,

§ 253), in het Nederlands van de 1
"j^ eeuw af (Van Hki.tkn, p. 129),
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Onmog-elik is het dus niet dat wij hier met een hype rkorrekte sch rij f wijze

te doen hebbeu; want het feit dat geen enkel der bovengenoemde woorden

met d wordt uitgesproken^ doet vermoeden dat wij hier geen biezondere

uitspraak vóór ons hebbeu. Het is waar dat dan voor de Middelneder-

landse woorden een andere verklaring zou nodig zijn. Misschien mag men
ze in verband brengen met de inheemse woorden die in de Nominatief een

» hebben overgenomen uit de verbogen casus. En deze verklaring zou men
ook mogen toepassen op woorden als furne- l, pelle '1 , die uit het Latijn

kunnen komen.

Ook het Hoogduits kent paragoge van ^ in aan het Erans ontleende

woorden: Looise , Matratze , Matrose. Ik weet niet hoe men die verklaart.

In het Engels vindt men cape , case , lake , state , waarin, volgens Behuens ')

,

f> dient om de uitspraak van de klinker aan te geven. In het Anglouormandies

komen, na de verstomming van », vele „verkeerde'" schrijfwijzen met » voor. )

2. Van medeklinkers.

t.

Na klinker: anoot 1, candijt 2, cramosijt 3, rekrmit 4, talud 4.

Na medeklinker

n

:

kapèstant 3 , ledikant 3 , mirobolant 2 , onboent 4 ,
pand 3 (van

een jasl, perkament 3, rubant 2, tulband 3.

m

:

termt 1

.

s: bordest 3, damast 3, koest 4, leist 4, perplext 4, polst 2, pro-

poost 2, rijst 4. Misschien ook log-ijst, pongijst, pongoost, vijst

(p. 362 en 287).

1: dubbelt 2, fielt 3.

r: cameraert 2, questeert 2, pansert 2, trirlsoort 2 (dressoir). Dial.

pervoart (pouvoir).

k: inkt 2 , viadukt 4.

f: kraft 4 (karaf).

Zie ook de voorbeelden bij Van Helten, p. 214, en Te Winkkl, „Grammatische

Figuren", p. 86. .

De paragoge van / na klinker mag misschien in verband worden gebracht

met het verschijnsel besproken op p. 252, zod^t de bovenstaande woorden

van de. eerste groep als hyperkorrekte vormen kunnen worden beschouwd.

Na V. kent ook het Oudfrans paragoge van /, nl. na an.-. carcau carcant,

faisan faisaut, (jKjau. gigant, Tervogau Terroguvt. tiran tirai/t. Dit is zonder

twijfel een suffixverandering. En ook op onze woorden op an jjast die verkla-

ring. In ferkaw.ent . zou men invloed van het suffix ment kunnen veronder-

stellen : kapèstant en tntband zouden door volksetymologie kunnen zijn ge-

vormd. In de woorden op aart kan de bijgedachte aan het suffix aard de

pjiragoge hebben veroorzaakt, in viadukt is zij misschien op rekening van het

Latijn te stellen. Naast Ofr. propos komt een vorm met / voor. Maar in de

andere woorden, en dus misschien ook in de reeds behandelde, moet men haar

als een foneties verschijnsel beschouwen, dat trouwens niet uitsluitend voor-

komt in woorden die aan het Erans zijn ontleend, bijv. borst („knaap"),

') Gi unüriss _der german. PJiiloL, I, 826.
'^) Menger, Tlie Anglo-Norman Dialect, p. 64.
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gt-tlrocht , wast, ijititt {ijaz)-. misschien ook in kerttteiit 2. Vergelijk llooi^'d.

(iopflt'l/, Sfi-f. ^[eck^Mlburgs \)Mo\'^ jjcrp/fu-f
,

jji-r/i/os/ [ftimriiu-) ^). en Knirels

bumöasf.

[n (ijui/.t [ [Vr. itiiieu) kan s een overblijfsel zijn van ile Mnl. uitroep V^/V/w.

De // in for''n 3 is nog onbegrijpelik. De verklaring iloor I^aist '-) van

T/tiirtii gegeven, ])ast niet vpor turen ^ daar deze vorm jong is. Laccn 1

heeft ook een ])aragogiese //. De h in aveiitrouc berust zonder twijfel op

volksetvmologie.'n'

o. Van een lettergreep.

ue.

halsamene 1, joesterne 1, liiin])cne 2 (hunpe ]), piltiiinic l (pilaar 1),

tseiserne 1 (ceiser 1), waerdecursene ~.

Daar het hier alleen oude woorden u'eldt. zou men kunnen denken aan

invloed der proparoxytona als imageue 1, otnene \, orfjaiif 2, peterue \, die

naast image 1, orde%, orge '1 ,
peter 1 voorkomen; de bovengenoemde woor-

den zouden dan als hyperkorrekte vormen beschouwd kunnen worden.

Is in miraclere 1 re misschien door paragoge aangevoegd? Deze vorm

komt slechts in één tekst voor.

AFGEWOUPKN KLANKEN.

Men zie voor de verschillende klanken die zijn weggevallen de ])aragrafen

gewijd aan de verschillende klinkers en medeklinkers. Hier komt alleen de

verdwijning van lettergrepen ter sprake.

A^oor de prokope van prefixen en de synkope van suffixen, zie Hoofdstuk IV.

I. Prokope.

almalike 1, angier 3 (dangier), buis 4. juun 2 (ajuin), Klaas 1, Loy 1,

meisniere i (aalmoc«niere) , muts 2 , ( nachfipon 4 (japon)
,

])ul 2 , spetc-

lier 2 (liospitalier), spittael 2 (hospitaal), stagic 3 (cstage"^, tolfel 3

tufFel 3 (pantoffel). Dial. buskool (kabui.skool).

Opm. Gemagineert 1 voor geimagineert berust op ver-

warring van i met het participialc prefix i.

[n /««v, muts, pul is a misschien met het prefix verward; naast ampul,

almuts komen nl. apul , ((muls voor. Fo>t en toffel zijn oors])roiikelik wel-

licht kinderwoorden. In dalmalike en davgier is d aangezien voor het artikel.

II, Spikope.

ariike 2 (arthritike), astromijn 2 (astronomijn) , belletrie 4, disputioen 1,

fisijn 2 (fisieijn), freminenr 2
,
garment 3 (garncment) , golfenier 1 , kaïnille 2,

caract 2 (katarakti , nialiotn 3 . mankoliek |. i inclankoliek), veriiiaiicolor(;u I,

palmcnteren 4 (M.j (parlrinciitcron ). visomije 3 (fysionomie). \\\ de „Teuth."

') Mentz, o./., II, 20; HortN, /. /.

') Zeilschrifl f. ron). PInlol., XVIII, 2S0.



298 DE FRANSE WOOllDEN IN HET NEDEllLANDS.

staat perment (perkament). Dial. fizentijern (feliciteren) , ornoazie (ordinacie).

In paulioen kan men svnkope van i (p. :l'd'ó) en vokalisatie van v in u

onderstellen.

O p m. Over librie , librier, zie Hfdst. IV. Torkeel (p. 3:32)

kan viin torrekeel (niet toniekeel ) komen.

Men kan in het algemeen zeggen dat deze svnkope in verband staat met

de Germaanse wijze van akcentueren, waardoor aan één der lettergrepen eeu

zó sterke toon wordt gegeven dat de andere (onbeloonde) er onder lijden.

Over hfllefrie zie njcn Tobler in „Herrigs Arcliiv", XCYII, 375, die

uit het Frans voorbeelden aanhaalt van een dergelijke synkope van één van

twee gelijkluidende lettergrepen. Wij hebben dit woord waarschijnlik gevormd

naar het Engels helle/rist (zie Ned. Wk.). De sjaikope van kamille vindt men
ook in het Hoogduits en in het Engels.

al.c.:e]?ie:]ve opmerkiwcü:^.

I.

Bel oorspronkelike dialekl.

Eranse dialektiese vormen komen^ blijkens de met ka beginnende woorden^

een enkele maal nog in de derde periode voor.

Ik wil hier nog met een enkel woord bespreken de vraag van het dialekt

waaraan onze woorden in de Middeleeuwen zijn ontleend. Ik heb, „Ilomania",

XXX, ll:i, samengevat de verschillende fonetiese karaktertrekken die aan dat

dialekt, blijkens de vorm der door ons overgenomen woorden, moeten zijn

eigen geweest. De Heer Alph. Bayot heeft, in een zeer belangrijke beoor-

deling van mijn vroegere studieën over dit onderwerj) '), het recht van bestaan

van enkele dier trekken betwijfeld. Naar aanleiding zijner opmerkingen ver-

oorloof ik mij het volgende tot mijn verdediging aan te voeren:

1. Dat mijn indeling in drie soorten van kwantiteit kunstmatig zou zijn,

ontken ik niet. Welke groepering van taalfeiten is dat nietr Kan men zich,

in de taalwetenschap, ooit een indeling voorstellen waarin de verschijnselen zich,

zonder uitzondering, zouden schikken? En is niet de taak der wetenschap

de biezondere feiten samen te vatten tot één geheel, naar een door haar

uitgezocht kenmerk? Of al de door mij „lang"' genoemde vokalen ])recies even

lang zouden wezen, doet niet ter zake; de vraag is of er een groep van

vokalen kan gevormd worden die, samengenomen, een verschil van duur

vertonen tegenover een andere groep van kliidiers. Doch, afgezien dnarvan,

ik zie niet goed in hoe de Heer Bayot de door mij opgemerkte tegenstrij-

digheden dan wèl wil verklaren. Ik meen uit zijn woorden te lezen dat er

in het X^ederlands een „Dehnung" vóór */ zon hebben plaats gehad,

dat dus voor eeu Necjerlander */ vroeger minder ."^luitkracht zou hebben

gehad dan andere groepen. Maar deze bewering steunt toch op niets. En

toch een verklaring kan in casu alleen goed zijn, als met de timbrèveran-

dering vóór -si rekening wordt gehouden. Verder, hoe kan de verandering

van open in gesloten klinker in de tegenwoordige Belgiese patois ter verkln-

') Bevue de Vlnstrudion publique en Behfique, 1901.
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ring worden opgeroepen, indien zij niet in JL'ist de/ell'de gevallen plaats

grijpt als bij ons? Het doet mij genoegen dat ^^KYKK-liü»Kl•; mijn onder-

stelling niet van de hand wijst. M

~ (Vgl. p. l')i). De Heer H. meent dal ik ten unreclite u uil een dia-

lekliese w heb afgeleid, en zegt ilat ile Henegouwse dialekten i' of iir hebl:cn,

hetgeen op onder iic wijst. Tk heb niet beweerd dat o/^ in Henegouwse, maar

dat zij in Waalse teksten voorkomt, en voer ten bewijze daarvoor aan de

vormen van 1'r. coit/e'urrf voorkomende in „Mélanges AVallons"
, p. ()5—78,

en de kaarten N^. 111 (/xm'ii/) en .\°. 331' {coideuvre) van de „Atlas

Linguistiipie", volgens welke de uitspraak n en u voor w. in Walenland voor-

komt ; naar mijn mening wijst it niet op /». maar o\) of. Dat t/ als latinisme

zou zijn te besehouwen is altaiis onmogelik voor klaver , klovenier.

3. (Vgl. p. 2()('i) Ik geloof tans met de Heer B. dat ik tussen de be-

handeling van Lat k vi'xir onveranderde a en k vóór veranderde vokaal, een

te scherpe scheiding heb gemaakt. Het verschil in aantal tussen woorden

met Af V()ór a en V(t()r '' lijkt mij tans niet meer zó sterk dat men zou ge-

noodzaakt zijn een dialekt te veronderstellen waarin Lat. k anders zou zijn

behandeld vóór veranderde dan vóór onveranderde Lat. a.

TL

Middeleemcse en 7/ieuwe ivoorden.

Men zal hebben opgemerkt dat de oudere woorden onder veel uu-er voruuMi

voorkomen dan de jongere. Daaruit nuig men niet besluiten dat de jongere

woorden bij ons slechts oj) één of op enkele manieren worden uitgesjnokeu.

De verklaring is veeleer dat de traditie der orthogratie tans veel krachtiger

is dan vroeger: in de ^liddeleeuwen kwamen de verschillen van uitspraak tot

uitdrukking in de schrijfwijze. Kenmerkeiul zijn in dat opzicht vormen als

fenijii (p. 250). Wil men een juist beeld van de tegenwoordige uitspraak

of uitspraken hebben, dan zie men onze patoiswoordeboeken. Evenwel, toch

is er tans zeker meer eeidieid dan vroeger; de studie van het 1'rans is alge-

mener verspreid, zodat de vorm van de; Franse woorden ook meer wordt

geëerbiedigd.

De verschillende Middeleeuwse schiijfwijzen zijn interessant: hoe meer

vormen van hetzelfde woord voorkomen . des te meer is het in gebrtiik \iv-

weest (zie bijv. ajuin ^ tccusocv).

III.

NederlatKhe taalvprsckijnseh in overgenomen looorden.

Taalverschijnsels die in iidieemsc woorden slechts zelden in het sclirift

worden uitgedrukt, ten gevolge van de strenge traditie der orthogralie. kouuii

in vreerade woorden vaker aan het licht, daar deze nieuw in de taal komen

en aan een vroegere schrijfwijze minder nauw verbonden zijn. Voorbeeld: de

paragoge van /. Zie ook „Tijdschrift"', X.\l, 4!>.

') Zeilschrifl f. rom. Phil., XXVI, 259.
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IV.

Savieiihang van d<' uitspraak van de klinker met de iiatunr van de

volgende klank.

Ik vermeld hier twee reeksen van verschijnselen van dien aard die in de

voorgaande bladzijden meermalen ter sprake zijn gekomen

:

1. De /", en misschien in het algemeen de labiale medeklinkers, kunnen

oorzaak zijn van de open uitspraak van een klinker, die anders gesloten

zou zijn geweest. Zie p. 145, 161, 165 (voor ƒ), 204 (voor andere labialen),

145 en 203 (voor «').

2. Op p. 158 („Tijdschrift'', 1. c), 162 en 171 zagen wij dat vóór / en »

overgangen beginnen te geschieden die eerst later vóór andere klanken voor-

komen. Dit is niet alleen in de overgenomen woorden het geval , maar daarin

ziet men het 't duidelikst (zie III).

V.

Stemloze en stemhebbende medeklinkers.

De paragrafen van ^;, b, f , s, z, is, dz hebben getoond dat in de over-

genomen woorden, vooral aan het begin, soms een afwijking van het vreemde

woord valt op te merken, in deze zin dat de stemloze medeklinker stem-

hebbend werd, of omgekeerd. Dit bewijst dat er onderscheid bestaat tussen

de verhouding dier groepen in onze taal en in het Frans. Ik konstateer echter

dat dit verschil betrekkelik zelden zó groot is geweest dat het in de ge-

schreven taal is uitgedrukt. Vergeleken met het Hoogduits, vertoont onze

taal veel minder verschil met het Frans.

VI.

FalataHsalie der Franse vokalen in kei Nederlands.

Ik heb, „Romania", XXX, 76, dit verschijnsel menen te mogen konstateren,

en aldus verklaard dat de Franse vokalen meer vóór in de mond worden

uitgesproken, zodat" een Franse velaire klinker dichter bij de korresponderende

Nederlandse palatale vokaal staat dan bij de korresponderende Nederlandse

velaire klinker, en een palatale Franse klinker bij ons neiging heeft geslotener

te worden. Hier vermeld ik de plaatsen waar in dit Hoofdstuk voorbeelden

van dit verschijnsel zijn te vinden: p. 139, 144, 151, 1()5, 166, 169,

171 , 175, 186'.
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Over Volksetymülogie ix dk oveugenomen woorden.

Het spreekt vanzelf dat de volksetymologie in vreemde woorden vrij spel

heeft. Er zijn dau ook vele voorbeelden van. Evenwel, hier vooral moeten

wij op onze hoede zijn tegen de geschreven taal; de verleiding was groot,

in de vanzelf vrije orthogratie van het vreemde woord een (vermeend) ety-

mologies verband uit te drukken. Kiliaan gaat zeer ver daarin; ik heb dat

vroeger (p. S) door voorbeelden aangetoond, en voeg daar nog bij a-ssai-

itieren , assaisine en puntsoeu {poensoen). Het is dus in de eerste plaats

bezwaarlik, voor niet meer bestaande woorden , een scheiding te maken tussen

werkelike en geschreven volksetymologie. En dan, het is in het algemeen

moeielik aan te wijzen waar de volksetymologie begint. Xemeu wij de dial.

vorm appelkozen voor abrikozen ; veronderstelt de eerste vorm een vooraf-

gaande fonetiese verandering van r in /? Dat is niet onwaarschijnlik

,

maar evenmin zeker.

Tn de vorige bladzijden is herhaaidelik sprake geweest van gevallen van

volksetymologie, vooral van twijfelachtige gevallen, waarin het niet zeker

was of wij niet misi^chien met een fonetiese verklaring te doen hadden. In

dit Aanhangsel wil ik de gevallen van volksetymologie groeperen en met

enkele voorbeelden toelichteu ').

J. Veranderingen naar een ander vreemd woord.

accijns 2 , amouraaltje (Ned. VVk.), eshatoiiiiement 2 (batemeiit), cortoiskolf l

(cordtjskolf , vgl. p. 1")9), oniiineiit 2 (ornement), paterarkc 2 (piitriarcli),

putakers 1. Uit het Latijn kan komen mortirie 2 (raartirie).

i. Veranderingen naar een inheems woord.

aventronc 2 hagetronk, bruinagie i (bernage), driakel 2 (triakel , vgl. p. 253),

haakbus 3, haverij 3 (averij), hellewaarde 4 (p. 219), janneyer 1-, Kei-

steen (Fr. Catin, Coll. d. fiches), clagengieren 2 (calangeren) ,• klinket 4,

kwanswijs o, niomnioorter 2, rauwliauw 2 Cral)aiit), rederijker 2, relict

(molet), scharlaken. 1, scoeioes 2 (scalootse;, sprincacn 2.

') Ik vprwijs naar Veud.xm, /. /., p. 2H2; ïk Winkki., Gramni.-fiffuvp)! , passim;

Ment/, Franziisisrhen ini Mcchlenh. Plati , I, 10. Over volksetyniologie in het Uomaans
zie Jahreshericht van Voi.i.jiöi.i.er, I, 334. Over dat onderwerp in de uit liet Latijn over-

genomen woorden, Fkanz ,
^)i^^ f.nlr.inixch-vmn'jnisrhen Kh'menle hii Alllnirltitcularlitnt

(Diss. Straatsburg, 1883).
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3. Veranderingen van het snilix.

claerheit l (cbireit), clooslerhere l (cloosterier ; ook het Mhgd. kent deze

vorm), oflerliande 1, provendeheer 2 (provandier) , rollado 4-. Vergelijk

p. 2 SS.

4. In de dialekten.

Het was te verwachten dat de voorbeelden hier biezonder talrijk zouden zijn.

Ik vernield er enkele

:

afgronderen (affronteren), appelkozen (abrikozen), G art Jan Peter, sampieter

(garde-ohampêtre) , konkelbine (concubine, vgl. p. 291), van de lantern

(ventre a, terre) , lekkeris (lakrisse) , orgelist , middelcine (medicijn) , reclit-

fernierd (gereformeerd) , enz.
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Franse saiiU'ii.n«*s(eWli' Moorden.

T. SavieiisteUing uit twee tooorden.

Het komt voor dat bij ons één der beide samenstellende delen wordt weg-

gelaten, ook daar waar het Frans dat niet doet. Wèl kent ook het Frans

dit verschijnsel, bijv. kathedraal (Kiltaan heeft nog kathedraalkerke). Soms

aarzelt men te beslissen over de vraag of het woord bij ons onafhankelik

van het Frans is vereenvoudigd ; zo zijn Bordeaux^ Hourgnrjne voor Bor-

d^aux-wijti enz. (vergelijk de Mnl. wijniiamen in Mnl. Wk., s. v. F^daii)

,

naar het mij toeschijnt, bij ons gewoner dan in Frankiijk. Ik venueld enige

verkortingen die het Frans niet kent.

demi \ deini-saison 4 (Fr. vêtemeiit de demi-saisou), kouserf li (Fr.con-

serve de fruitsi, krent 2 (Fr. raisin de coriiitlie), ménagL-re 4 (Fr. sac de

ménai^ère), milieu 4 (Fr. milieu de table) , sortie 4 (Fr. sortie d,e bal),

suite 4 (Fr. suite de chambres).

Voec^ liierbij de woorden, vermeld op p. "-iO, die zowel de stof als het daarvan

gemaakte kledingstuk noemen.

lu zekere zin behoort hierbij : getroubleerd 4 (Fr. troublé d'esprit).

Onzeker is het of plein een verkorting is van terre-plein , of soes komt uit

choux ;i la crème, en of bij C. van Lexski' in ,,een kleur geschikt voor fatigue",

dit laatste staat voor ha])it de fatigue. Fixeren (Fr. fixer des yeux) komt ook in

het Hoogduits voor. Vergelijk p. 27. Misschien is dit werkwoord in het Zwitsers-

Frans, en ook bij ons, als een germanisme te beschouwen.

Niet op gelijke lijn met de bovenstaande zijn te stellen de volgende

woorden, waarin de samenstelling Nederlands is: fooi (voor „fooimaaltijd",

„fooigeld"), karamijole („slot-k."), konsistorie (voor „k.-kamer"'), costerie

(voor „c.-huis"), ttmrs (voor „nmrskorf"), payenient (voor „p.-dag"), provoost

(voor „p. -kamer"), r^Hidentie (voor „r.-stad"), retoer (voor „r. -biljet"').

II. Samenstelling met prefixen.

i. Afval van liel prcHx.

a: bandoen 2 (abandon), bondoneren 1 (bandoneren), breviature -i (abbre-

viature), geparenteerd I, cater :i, labaster 1 Oilbast), macigo 2 (emaiH,

maflgereii l (emuilleren), meiiblement A (ameublement), miraal 2 (ad-

miraal;, miraude 1 (amiraude), mitte 2 ^amit), morel 3, paiseren 1,
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Pocalise 1 (Fr. Apocalipse, Ro. 11194), popelsie l (apoplexie), raste-

ment 3, rasteren 1 (arresteren), selgieren 2 (assaelgieren) , sperge 4,

sijs 2 (aksijns), tak 4 (Fr. attaque). Dial. trappijern (Fr. attraper).

Uit liet Latijn kunnen komen postel 3 en postcme 2.

Het is onzeker of hierbij horen: pul (vgl. p. 297 ),
justeren :3 (dat bij ons van

juust), koppelen 1 (dat bij ons van koppel kan zijn gevormd) en jiaisen 1.

de(s), di: barenteren 1, duut 1 (deduut) , lovie l (dilovie), ])ensier 3,

sepline I (discipline), spijt 3 (despijtj, schott'elture 1, scholieren 1,

storbancie 2 (destourbanche), storberea 1 (destorberen).

In de substantiva die hier zijn opgenoemd, heeft zonder twijfel de gelijk-

luidendheid van het prefix met het Mnl. artikel tot het wegvallen bijgedragen.

en in: chantement 1, fanterie 3, capement 2, lumineren 3 (illumineren),

matriculeren 4 (M.), rayeren 3, tassaert 1. Dial. petansie (im-

portantie).

Misschien hoi"en hierbij: duren 1 (,, verduren"), kommeren 1 (,,beletten"), cor-

perieren 2 , noyen 3 (vernoyen).

es: batement 3, maelgerie 3.

Onzeker zijn gelaistieren 2 (verlaisieren), planiere 2, valuweren 2 (evalueren), en

de werkwoorden waarin de prokope een gevolg kan zijn van identifikatie met de

Ofr. ,,anlaut" es, voor Lat. s -j- medeklinker (p. 356).

re: kalisse 3 (recolissie) , coeveren 3 , noieren 2. Dial. vellie (Fr. réveil).

SOUS: Onzeker zijn basement 3, haeiten 3.

Koenen, „Verklarend Handwoordenboek", vermeldt mg^^ö!^V „bemiddeling".

Ik keu dat woord niet; indien het bestaat, kan het niet anders dan Fr.

intermediaire zijn.

Vergelijk over deze paragraaf Van Helten, p. 124.

3. Frans prefix vervangen door een ander Frans i>refix.

a voor es: abatement 3, ameril 3.

voor re: acolissie 1. Onzeker is acoert (Mnl. Wk,).

in voor de: illoyaal 4.

p o u r voor p a r : po.urpein 3 (parpein 3).

O p m. Antecedent (Fr. precedent) komt in de 1 G^

eeuw in Frankrijk voor.

3. Vertaling' van het prefix (vgl. p. 33)

in voor en: ingien 3, inqueste 3, interineren o, intreie 3.

jeghen voor contre: jeglienrolle 3.

mis voor mes: misavontuur 4 (Mnj. Frans), miskief 2, miscontenteraent 4

(Maj. Frans), mispaeien 2, misuus 3.

Voor in: misfortuin 4 (Maj. Frans).
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on \oor in: ouoompleet (Cor\. v. Lennei'). Onpaar 3 kan Latijn zijn.

out voor es: ontsai)pcren L

te voor (les, di: tebabbaert 2. tebarentoren l. tcfalgiren 1, toliveranse 2,

tel i vereren 1 , tescotlieren L
Voor es: teniayereu 1.

ver voor li e s , dis: verstorberen 2

.

Voor e n

:

vernooi 1

.

Voor es: verbauwereerd 'i , verlaisieren 1, verstoren 1.

Voor re: vercoeveren 1, verkoevereren 3, vermonteren 1, ver-

noiert 1, verpozen 3, verj)0seren 2, verspijt L
Misschien horen hierbij verbastaarden 3, verdubbelen 2, verduren 4.

Omtrent deze woorden valt het volgende op te merken, /w voor eu kan

ook een gevolg van latinisatie zijn; zie „Essai", p. 91. Het is van veel

der bovengenoemde woorden niet zeker of wij wel met een substitutie van liet

pretix hebben te doen : zo kan versforbereii bij ons uit ver met een geapokopeerde

vorm sforheren zijn samengesteld, evenals verstoren zowel aan Fr. reslorer

als edorer kan beantwoorden. Tot de vertaling zal bij sommige woorden zeker

hebben medegewerkt dat inheemse equivalenten hetzelfde Germaanse prefix

hadden. Vergelijk hiervoor ]). 334.

Voor de latinisatie van prefixen, zie „Essai'", p. 87 en vlgg.

Frause afgeleide woorden.

A. Nominale Ajleiding.

I. Over de suffixen.

In de Klankleer heb ik lijsten gegeven van de met de volgende suffixen

gevormde woorden: ach (p. 129), at (p. 129), al (p. 129), oir (p. 130),

age (p. 130), aljle (p. 131), iere (p. 131), aire (p. 134), et (p. 135), el

(p. 136), ier (p. 147 en 173), eit (p. 147), / (p. 147), el (p.' 147), eur

(p. 150), eux (p. 150), ie (p. 153), ique (p. 155), if (p. 156), w/g (p. 157),

isme (p. 157), ure (p. 160), ant (p. 179), a^ice (p. 179), ent (p. 181),

ence (p. 181), ment (p. 182), on (p. 184), in (p. 187).

Jlet is niet zonder belang deze lijsten te vergelijken met die van de sutlixen

die bij ons andere vervangen hebben (zie hieronder) of van de suffixen die

bij ons dienen om nieuwe woorden te vormen (zie Hoofdstuk Vil). In de

vierde periode zijn van alle suffixen de voorbeelden het talrijkst, hetgeen

verklaard kan worden door het groot aantal woorden dat in de laatste tijd

tot ons is gekomen; men vergelijke p. 36. Woorden oj) ar/^ komen, zoals van-

zelf spreekt, alleen in de twee laatste tijdvakken voor; ook in het Erans is

het nl. een jong suffix. Over de verklaring van het sukces dat age, ment,

teit, ier, i»t bij ons hebben gehad, zie p. 125.

Verband. Kon. Akad. v. Wetansch. Afd. Letterk. N. R. Dl. VU. 20
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II. Suf f ix V erand ering.

In de Klankleer is meer dan écns sprake geweest van de verandering van

een suffix. Ik zal hier de verschillende gevallen groeperen, en rangschik de

woorden volgens het suffix dat vervangt.

1. Frans suffix vervangen door een ander Frans suffix.

ade

vervangt at: cliokolade 4, pissade 2.

„ at ie: Onzeker is predicade 1, dat voor predik age kan staan en trouwens

uit het Latijn kan komen.

Vergelijk over ade voor ai, Dr. Kluyveu, in „Tijdschrift", XVII, 47.

Sukade kan zó uit het Frans zijn overgenomen, of bij ons uit sukate zijn

veranderd. Waarschijnlik is niet aan het Frans ontleend de vorm stoccade

(Fr. estocade ^ Ttal. sfoccaia). Heeft Kiliaan zijn halade „dans" zelf uit het

Ital. balata veranderd? Over blokkade (Fr. blocus), zie p. 338.

age

vervangt ation: fabricage 4, combinage 4 (M.), predecage 1 (dat ook uit liet

Latijn kan komen).

„ ais: palage 3.

„ as (a t s) : grimmagie 3.

Opm. Plantage behoeft niet uit plantation te komen, daar

dezelfde vorm in tle IT*"- eeuw in liet Frans voorkomt.

Misschien zijn de beide eerste veranderingen geen suffix-substituties; het

kan zijn dat, voor een deel altans, deze overgang foneties is. Immers -aüe

wordt bij ons soms uitgesproken als -aasje , en dit kan of door invloed van

-age of ook onafhankelik daarvan tot aazje ^ aze worden (p. 265). De tegen-

overgestelde overgang vertoont disavantaüe. O'^ palage kan Lat. pa latiu m
gewerkt hebben. Of grimmagie inderdaad in de taal heeft bestaan , is moeielik

uit te maken, daar het alleen bij Kilia^vn voorkomt Over despage, zie de

Woordelijst.

al

vervangt el: differentiaal 4.

,, oir: ploraal 2.

Dit is een latinisatie. Vergelijk „Essai", p. 48. 0\ev ploraal, zie „Essai",

p. 50.

aut

vervangt ien: collegiant 4, theologant 4. Misschien ook komediant 4.

,, eur: spckulaiit 4.

De beide laatste vormen komen ook in het Zweeds voor.

ard

vervano-t eur: tassaert 1.
'fü

ier: Onzeker is cagiaerd 3.
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Daar waar aard in plaats van uur komt, niai; nicn paraijogo van / vt^r-

oiulerstcUen (p. 290). Kiliaan veniu'klt beceritae.i-1 naast beverneUi'.

\\\

vcrvanirt ard: plakkaat 3.

,, as: cainooaat :i?.

arhe garnati' 1.

Opiu. Over idolaat zie p. 2Sl.

ee (deelwoord uitgang)

Voor i- hachee 4.

„ II: meiitenee 4-.

Deze substitutie staat in verband met de uitbreiding die, in de Infinitief,

de uitgang eren gekregen heeft ten koste der andere konjugaties. Zie p. 31 S.

el

vervan<jt al: fondamenteel t, immoreel 1, Juvcnel 1 (p. 133), kareel \\

(p. 118), kapiteel 3, koramerciöel 1, margineel 1 (M),
matrimouieel 4 (Boey; naast -aal bij M.), moreel 4 , moteel 1

(p. 132), oriijineel 4, pastorel 4 (M.), sentimenteel 4, vas-

seel 1 (p. 132).

„ é: Onzeker is momentaneel 4. Notarieel 4 in de vorige groep?

et: bekkinoel 1, cussineel 2. Misschien kars])cel 2, t-orbelle 2.

iaire: extrajiidicieel 4 (M.). Onzeker is pekunieel 4.

icr: financieel 4.

Ook in het Zweeds komt commerciell voor.

eie

vervangt ad e: Onzeker zijn baleie (^Ktl.), kemeneie (Krr,).

,, el: lam|)rei I is onzeker.

erre

vervangt el (eur?): menestreerre 1 is onzeker.

Het is zeer de vraag of wij liier substitutie van liet suffix -errf. mogen
aannemen, daar dit een verbaalsuffix is (zie p. 320).

(1[) p. 173 hebben wij versclieidcne woorden geciteerd waarin ere, eer in

l)laats van ier is gekomen; wij vermoedden dat dit ook als een sufTixveran-

(b-ring is te besehouwen; doch te ontkennen valt het niet dat de mogelikheid

ener fonetiese ontwikkeling niet is uitgesloten. Scoleer 1 kan uit Ofr. escoler

komen.

et

vervangt el: Onzeker is valkenct 3.'n

on: Onzeker is clarette 4.

ot: Onzeker is maruiet 2.

eus

vervangt eur: ditlaraoo> _' , flatteus 4, komplimentcus 4, tapageiLs 1.

„ oce: atreus 4.

20*
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Ook iii het Frans zijn eur en eux voor een deel sainengevallen^ een gevolg

van het verstommen der r van eur (Nyrop, 1, § 364). Bij ons zal meege-

werkt hehben de on-Nederlandse klank van het suffix eur. waarvan de lansre

open k in het Nederlands geen equivalent had; men vindt dan ook ^wr vaak

onder de suffixen die vervangen zijn (zie bij ard, erre, ier, enz.).

ie

vervangt ique: botanie 4, gymnastie 4 (naast -iek)
,
pedagogie 4 (naast -iek).

Deze vervanging is natuurlik, wegens het grote aantal woorden op ie

(p. 153). Vgl. Ned. Wk. s. v. botanie.

ique, istique

vervangt isme: journalistiek 4, romantiek 4, rumatiek 3.

Zie het grote aantal woorden op iek, p. 155.

ier

vervangt eur: juglier 3, partrisier 2, pestier 1, pingier 3, plaidier 1.

Misscliien belioren hierbij artillier 2, herbergier 2, provensier 2. Vergelijk nog

blasier :.\ vertaling van souffleur in „Matth. Anal.", I, 282.

vervangt air e: brevier 3, musketier 3, scapulier 2.

Zie over deze laatste vormen, „Essai", p. 61 n. 2. Wat de eerste groep

betreft, zo verdient de aandacht het feit dat, naast de vormen op ier, van

partrisier, plaidier vormen op eerre voorkomen, die natuurlik met ierre

afwisselen (zie hierna de „Verbale Afleiding"'). Zo staat naast murmureerre

murmurier 2. Over rustier, zie de Woordelijst.

in

vervangt ien: Zie de voorbeelden op p. 193.

Misschien behoort ook naturijn 1 (naast naturien 1) hierbij,

vervangt i

;

arabijn 1 ,
gorgerijn 2. Onzeker is karmozijn 3.

„ aiu: Onzeker zijn dozijn 1, waardijn 1 (p. 190 en 193).

„ ique: -coleriju 2, melancolijn 2.

Opm. Zie over AUijn, p. 15 7, en over Hoesdijn,

„Taal en Letteren", 1897, p. 102, n. 1. Vergelijk

fronsein 2 naast froiitsijn.

De wisseling van i en in kent ook het Fransch, bijv. porc espi naast porc

d'espine, armoisi {16^ e.) naast armoisin. De vorm dozijn vindt men ook in

het Zweeds [dussii/).

ien (icieu)

vervangt ain: vil ien 2.
•f^

ique: colerien 1, lethargicieu 2, melancolieu 2.
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iste, eriste

vervangt oiir: artillcrist t, kavulorist l, koinponist !•
,

prokurir^t 4. Vcrj^elijk

topeilist 4 met Fr. torpilleur.

„ i e u : epikiirist 4.

De beide eerste woorden kunnen onafhankelik van het Frans bij ons zijn

gevormd van artillerie , kacalerie. Ook het Zweeds lieeft artdlerifit^ kavalerisf.

Koniponist hebben wij waarschijnlijk uit het Hoogduits, evenals prokurist.

Epikurisf kan bij ons gevormd zijn naar epikurisme..

on

vervangt a i n : calkoeu 1

.

el: Onzeker is marsoen 1.

ot: Onzeker is gati'eloeu 1.

Opni. Over gorgone 2, zie p. 278.

Geïsoleerde Veranderingen.

anonvmiteit 4 (Fr. anonymat), divident 4 (Fr. dividende), Galilien 1 (Fr. Gali-

léen, p. 232), gamalien 2 (p. 1S7 en 232), jolijs 1 (Ofr. jolif\ jolijt (zie Mackel,

„Die Germanischen Elemente im Franz.", p. 34; Behrens, p. 166), cameresse 1

(Fr. chambrière: invloed van crsse?), kauwersuene 3 (Kn.T.v.vN') , koiiservatief (Fr.

conservateur ; ook in het Hoogduits en het Zweeds"), komelle 3 (kornoelje), mercu-

riaal („Essai", p. .51), mobilair 4 (Fr. mobilier\ palloer (palure, p. 163), potente 1

(Fr. potence), tannine 4 (Fr. tannin, p. 29.5), schavot 2 (scafaut 1). IntrensieU'4

kan ook uit het Latijn komen. Bochus kan worden verklaard als een kontaminatie-

vorm van Ofr. bocheus met bochu (Fr. bossu).

Deze lijsten tonen dat de suffixverandering in de overgenomen woorden

geen gewichtige rol speelt. De opgesomde vormen zijn voor een groot deel

zeldzaam , niet zelden zijn het unica. En soms kan men in twijfel staan

,

zoals ik reeds deed opmerken naar aanleiding van enkele der woorden, of

men met een verandering van suffix of wel met een nieuwe formatie te doen

heeft.

2. Vertaling van het suffix.

Het is moeielik ook dit geval met zekerheid vast te stellen, daar het

altijd mogelik is dat het woord bij ons, onafhankelik van het Frans, is

gevormd, ik be])aal er mij dan ook toe iiier, bij wijze van voorbeelden,

enige dier alleidiiigen die voor een dubbele verklaring vatbaar zijn, bijeen

te zetten.

allegiierinnhe (V. C. allegatio), centken 4 (centime?), joliveclicit 1, niante-

ritiirc 2 (menterie?), rederijker 2.

finalic 2 gracelik 1, instantelijk 3, joylec 2, paticntelic 2, subtilike 1.
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3. GreniuiJiisatic vaii het suffix.

a. Zonder akcenlverplaatsiug.

Deelwoorden.

Ook hierbij is het niet altijd uit te maken of de afleidingen naar het voor-

beeld van de Pranse afleidingen op é zijn gevormd.

gedanteert 2 ,
geëngient 2

,

gefiguert 1
,

getluweelt 2 ,
gefreteleert 2

,
ge-

fringet 2
,

gefuereert 2

,

gekarteelt 1 ,
gecostumcert 2

,
gecroneert 1

,

geuatuert 1, geparenteerd 4 (p. 303), gepassineert 2, geprijst 1 ,
gepunt 2,

gescaekt 1.

inue.

Voor Fr. esse: meesterinne 1.

„ ,, aine: soveriuue 2. Zie p. 192.

Vergelijk regularinne 2 naast regularisse 2.

b. Met akcentverflaatsing

.

el.

Voor Er. el: baerle 2, kamel, kanel , kappel 2, keuvel 1. Twijfelaclitig zijn:

fasselhout 2 , timel 3 (feinele).

Vgl. Westvl. moezel, muizel (musele).

Zie voor truffel (truweel), p. 29 2.

ale: cimbel 4, springhel 3.

il: doezel 4, smarel 1. Onzeker is de uitspniak van aisel 2 (azijn),

o Ie: pingel 4. Siepel 4 kan Italiaans zijn.

,, ,, uel: teersel 2 (tarceel).

Zoals men ziet, heb ik bij enkele woorden het datumcijfer niet ingevuld;

het is ui. niet altijd vast te stellen wanneer de verplaatsing van het akcent

heeft plaats gehad; Middeleeuwse woorden op el kunnen het akcent op die

lettergreep hebben gehad. Deze opmerking geMt ook voor de woorden op

en en op aard.

Van sommige dezer woorden^ nl. die welke zeer vroeg zijn overgenomen,

is het niet uit te maken of zij zijn overgenomen uit het gesjiroken Latijn.

Vergelijk ,,Essai'', p. 34.

en.

Voor Fr. in: baudeken (baldakijn 1), kussen (kussijn 1).

er.

Voor Fr. icr: avonturer 3, bunder 1, graander 3, grosser 2, hospitaier 2,

oabretter 2 (cabaretier) , kalender 4 , carmer 2 , kolder 1

,

cordewanner 2, credentzer 4 (M.), lacter 3 (latier), merser 2,

pantser 2 ,
pensener 2 ,

persker 1 , rollener 3 , schoolre 2

(scholier), somer 1, vijver 2. Vergelijk panter in ,,Essai", p. 100.

?ï ))

Jï 35
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Voor Fr. eiir: assavor 3, l)Iitor 3, enter 3, coiiiemuser 2, pointer 2.

Misschien ook tromper 1.

,, ,. ai re. apoteker 2, baseier 3.

,, ,, ar«l: liosbeier 2.

,, ir: elixer 4, satYer 3.

„ ,, ure: fouter 1. Onzeker is molster 2.

Misscliien hoort hierbij bnindere 2 (brandeel).

Vergelijk voor ileze groep „Essai", p. -i'-i. Yeel van deze woorden zullen

bij ons uit het Hoogduits zijn gekomen; kahtider waarschijnlik uit het

Engels. De oudere kunnen op rekening van het gesproken Latijn worden

gesteld.

erd, aard.

Voor Fr. ard: bastaard, l)e£i'iraert . bui/erd 3, lonibert 3 (lommerd), liiipiianl,

mosterd, ponjaard, rampaard, ruwaard, standaard, taljl)aert.

Voor de datum, zie ]). o ld.

iër.

Voor Fr. ien: agrariër J- , vegelarii'r !•.

Deze woorden zullen wel uit het Hoogduits komen.

ies.

Voor Fr. ien: artesies 4, olympies 4, sanguinies 4, veneries 4.

,, ,, i(|ue: alfabeties 4, akousties 4, algebraïes 4, anemies 4, anthropolo-

gies 4, antiseptie.s 4, aristokraties 4, asceties 4 , automaties 4,

biognities 4, botanies 4, chronologies 4, cylindries, demokra-

ties 4, (lynamies 4, ekonomies 4, cncyklojjedies 4, entomo-

logies 4, epidemies -I, estheties 4. tilologies 4, fotografies 4,

galvanies 4, gastries 4, genealogies 4, harmonies 4, helio-

grafies 4, heraldies 4, hcrmeties t , hydrografies, hygicnics 4,

humoristies 4, jezuïties 4, lexikograties, lymfaties 4, linguïs-

ties 4, mikroskopies 4' mythies 4 , orogralies i, orthograties 4,

paleograties 4, patriotties 4, ])yrotechnies 4, ))olytechnies 4,

romantics 4, satanies 4, syuunctrics 4, syntaktics 4, syphili-

ties 4, stenograties 4, telefonies 4 , telegraties 4 , typograties 4,

topografies 4, trigonometries 4, vulkanies 4, zoölogies I.

Met iek naast ies: des])oties 4 f-iek I), d ia bol ies l (-iek4'\ cxccntries 4 (-ick 4),

elusties 4 (-iek 4), elektries 4 (-iek 4), polemies I (-iek 4), tirannies 3 (-ick 4).

Xaast al deze woorden op -ies heb ik er ongeveer llü gevonden die ook uit

het I.Atijn kunnen komen; van deze hebben de volgende oók een vorm op -iek, of

hebben die gehad: apostolic 4 (v. d. VV.), aromatyk t (v. d. W.), fanatiek, fan-

tastiek, fysiek, flegmatiek, identiek, ironiek , komiek , kritiek, inelankoliek , metriek,

organiek, paniek, ])eriodiek
,

plastiek. v

Het blijkt dat slechts voor. twee woorden lussen de vorm op -ies en die

op -iek dit verschil bestaat, dat liet eerste een bijvoegclik , het tweede een

zelfstandig naamwoord is.

Dat bovenvermelde woorden alle onmiddellik uit het Frans zouden komen,

wil ik niet beweren; vele kunnen aan het Hoogduits zijn ontleend; eigenlik



SU DE FEANSE WOOKDEN IN HET NEDERLANDS.

is -ies eerder een Duits dan een Nederlands suffix; alle woorden op -ies zijn

jong in onze taal. Ook in het Zweeds komt naast -ik -isk voor.

Sommige kunnen ook bij ons gevormd zijn; zie Hoofdstuk VIL
Slechts twee woorden op -iek hebben geen vorm ojj -ies, nl. politiek en

rustiek.

sche, erse, igge.

Voor Fr. e SS e: clerkersse 1 (clergesse), meesterse 1 meesterigge 1 (meesteres),

patroensche 2 patronersse 2 (patrones).

Deze afleidingen kunnen ook bij ons zijn gevormd. Zie Mnl. Wk., II,

kol. lU.

4. Latinisatie van het suffix.

Ik kan in het algemeen volstaan met hiervoor te verwijzen naar mijn „Essai"

(p. 48 over -aal, p. 51 over -aan, p. 52 over -ijn). Alleen die woorden

waarin -aar de plaats van een Frans suffix heeft genomen vermeld ik hier

(vgl. ,,Essai", p. 63 n.)

aar.

Voor Fr. ier: beukelaar 1, gaardenaar 2, caertenaer 2, kandelaar 1, cance-

laer 1 , cappellaar3, pijckenaarS, j^laesterare 2
,
poortenaar 1

,

provendaar 1 , scotelaar 2 , soldenaar 2 , templaar 1 , valke-

naar 2. Misschien ook cameraer 1.

Vergelijk lioeraar 1 naast hoerier, lochtenaer 2 n. lochtingier.

,, ,, eur: calanderaar 1.

,, ,, er: baetselaer (Mnl. Wk.). Dit woord zou ook in de eerste groep

geplaatst kunnen worden.

Waar aan aar in het Oudfrans aire beantwoordt, kan die verandering

foneties zijn (p. 167), doch dan valt het akcent op de uitgang. In ^ö/)e/«rg 3,

goegiaer 2 kan de afwezigheid van de s\oi-t een gevolg zijn van de late

datum van de ontlening (vgl. p. 255).

AANHANGSEL.'

Vekfiiansing van Suffixen.

Op p. 22 is sprake geweest van de verfransing van een Latijns suffix;

ook andere niet-Franse suffixen kunnen worden gefranciseerd. Zie Verdam,
„Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal", p. 154. Tk vermeld de vol-

gende gevallen.

el wordt eel: fackeel 3, grefteel 1, niorteel 2.

ere wordttier: issuwier 2 (issuere).

e r s e worcït e r e s

:

uaoordenares, enz.

et wordt geakcent.

:

aget 2 (git).

i n wordt geakcent.

:

koningin , enz

ij n wordt geakcent.

:

woestijn.

e 1 en, eren worden geakc: mertélen , martéren (Mnl. Wk.).

ie wordt geakcent.: politie, zoals vaak gehoord wordt.
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lil. \ o r 111 V e ra II d o r i niï der sutlixcn.

Il Kpcnllu'sis.

1. Van en.

ier wordt cnier: drapenier '2 (drapier 2), friitenier 2 (frutier 2) , lormeiiier 2 (lor-

inier 2), mcrsenier 2, peltenier 3 (poltior 2), piekenier :'.

(pyckier 3), ])oitciiier 1 (jioitier), rpiitcnicr !• (rentier 2), rollc-

ner 3, roosenier 3 (rosier 1), soudenier 1 (soiidier 1).

Misschien behoren hierbij quartenier 1 en partenier -l (M.)-

ist wordt enist : lampenist 4.

eren wordt eneren : muizeneren 3.

Opni. Aalmoezenier 1 (almissier 2) is zonder twijfel

afgeleid van aalmoezene. Liimeniere l (lumiere 1)

beantwoordt aan INIhi^d. lumeniere, en heeft misschien

in het Oudfrans bestaan.

Ter vergelijking vermeld ik 1) de volgende woorden, waarin de inlassing

heeft ])laats gehad vóór -aar of -er: cunfettaer 1 [koster), poorienaer 1 (poorfer),

prorende /tare 1 {provendare 1), scolenaer 2 [scolaar \), Irompenaar 2 {fromper 1)

;

2) een werkwoord op -eren gevormd vau Germ. stam: hoveneren \ {hoveren)

;

3) het bij ons gevormde subst. munleheruKjhe 2 (naast manteringe 2).

lu het Oudfrans schijnt de epenthesis van en een enkele maal voor te

komen: ik voud charienier uaast chariier. Het is echter door bovenstaande

woorden zeker dat hij bij ons onaf hankelik is van het IVans; lampenist is te

jong dan dat men deze vorm met Ofr, lamiteue in verband zou mogen bren-

gen. Hoe is hij te verklaren? Zeker doordat -erare fuit -er -\- are, bijv.

morderare, moordenaar) door dissimilatie enare is geworden (voorbeelden bij

Van Heltkn", p. 211), en van dit suffix uit zal en ook vóór andere suffixen

zijn ingelast. Dat enier oumiddellik uit ouder erie'- zou komen, is daarom

niet waarschijnlik, omdat de woorden op erier minder talrijk schijnen te zijn.

Zie onder N°. 2.

2. Van er.

ie wordt erie

:

tyrannerie 2 (tyrannie 2).

ier wordt erier: dra perier 2 (drapier 2), mercerier 2.

eel wordt ereel : Misschien in branderecl 2 (])raudeel 2).

Onzeker zijn bartereer 2 en ermerijn 1 (hermerijn).

Inheemse woorden vertonen dezelfde verandering: fl»?,wfl?/n'«? 2 (aw?»rtWi'g 2),

fjokelrie 1 {gokelie 1), looserije 3 [losie 2), monikerie 2 {monikie 1). Dus

vóór Franse suffixen.

In het Oudfrans vind ik dïablerie (naast diafdie), wakotnerie ^ warechauHserie

(n. marechaussi"), rihaxiderli fn. ribaudiè). Het is niet onwaarschijnlik dat

Oudfranse doubletten de stoot hebben gegeven tot de Nederlandse formatie.

3. Van n.

erie wordt emie: pompernie 2 (poniperie 3), trufernic 2 (triiferie :>), tnnvanter-

nie 2 (truwanterie 2).
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Vergelijk de inheemse woorden: loddernie -l (lodderie 2), razernij 2

[razerij 2), smekernij 2 {smekerie \), tovernie 1 {toverij 1), inischernie 2

{tuischerie 2). Yergelijk pag. '339.

4. Van el, il.

oen wordt elioen: caiicilioen 2 (caucioeu 2), schorpelioeu 2 (scliorpion 1).

Ier wordt -elier: Onzeker is anjelier ;3 (angier 3). Vgl. „Tijdschrift", XVII, 147.

eren wordt eieren: frntseleren 2, gefretteleert 2.

Vergelijk de bij ons gevormde woorden schermutseling 2 [sc/ieruiutsinge 3;

liet werkwoord schermutselen 3 is jonger), en hovelieren 2 {hoveren).

Onzeker is het of mam.omt nit mmnet is gevormd door inlassing van on.

Zie over eshatomienient p. 301. Assuradeur 4, raffivadeiir 4 kunnen door het

Italiaans verklaard worden.

b. Synkope.

Van ei-i

Vóór ie : pesterie 1 , sekretarie 4 , tavemie 2 , tresorie 1

.

Misschien behoort hierbij librie 2 , naast librarie 1 , waarin a in klank weinii»-

van 8 verschilde. Onzeker is het of hier de plaats is van faktorij 3 , daar in het

Ondfrans ook factorie voorkomt.

Vóór ier:

Misschien mag- men hierbij rekenen librier 3 (librarier 2), tresier 2 (tresorier 2),

waarvoor dezelfde redenering geldt als voor librie.

Zouden dit hjperkorrekte vormen kunnen zijn, gevormd naar aanleiding-

van erie voor ie, erier voor ier'<!

Twijfelachtige voorbeelden van synkope zijn poelier 3 , schampiotn 3

{schampelioen 3) en sojisterij 4 (Fr. sophistiquerie).

IV. Vormverandering van de stam.

Ik wil hier spreken over de aanpassing van, het afgeleide woord aan het

stamwoord (of het woord dat daarvoor wordt gehouden). In de paragraaf

van de vóortonige klinkers is meer dan ééns daarvan sprake geweest (zie

o. a. p. 207, 225, 230, 237). Zie ook iVed. Wk., s. v. age. Ik noem de

werkwoorden tegelijk met de nomina.

aalmoezenie 2, aahnoezeaier 3, aalmoesiiiere 1, admiraliteit 4, antikitair 4,

bailluage 2, bekkineel 1 backeneel 2, bhizoenoren 4, bruinelle 3

bruinet 3, brainete 3, bureaulist 4, fatsoeneren 4, tijnancie 3, foreestier 1,

gaardenier 1 , halsbergier 2 , halsbergoel 1 , helmbaardier 3 , irapetueusi-

teit 4 (M.), juweellier 3, canoninxdie 3 (canesie), kempioen 1 (kampioen),

Coenradijn 1 (Ro., 6282; vgl. Coradijn, 6313), kopiist 4, kruisette 3,

legateren 4, lijniael 3, maerschalkie 1, maerschalkerie 2, meosterie 1,

meubilair 4, negerij 4, origineeliteit 4, palmeel 2, pelegrijiimaedse 1,

pleineren 3
,
poortier 3 ,

})relegateren 4 ,
priestrage 2 priesterage 3 , rant-

soeneren 4, reinaerdie 2, relievement 4, renfortereu 4, scotelare 2,

schriftoer 2 , schrifture 1 , slavine 1 , suikerij 2 , tapijtserie 2 , tegelerie 2,

valkenier 2 , valkenrie 2, vileinije 3, violist 4, zadelarie 2 , enz.
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Onzeker zijn: clcrkersso (p. 312), lasorio 2, meesteres (p. :J3U), valckenet 3.

In dv volüTi'ndo woorden <;eltlt de ii:iii|iii>sin!^ slotdits do klinker wjiiirvaii do

opon nitspnüik wordt aangoiijeven door vordubholing van ile volgende nicdoklinkor:

bastonnier 2, l)ollier 3, foretteren 2, forettier 2, galopperen 1 (waloperen 1),

cabarettier 2, eaohettoren :>, coperrose 2. matten I. niodolleren [<

,

musckettier 3, ostellier 2, jjottaijo 2, prisonnier 3, rapi)ier 3.

Opni. Contro verteren 4 is een pseudo-latiniserinü^.

Het is ook hier niet altijd niogelik zuiver Nederlandse formaties te scheiden

van die welke oorspronkelik Frans zijn. Ts bijv. (//w/Z^/vz/V een aanpassing van

gloiitonnerie aan glof . of wel is het bij ons, onafhankelik van het Frans,

van glol gevormd? De eerste onderstelling is waarsehijnlik, maar zekerheid

is niet te krijgen. Evenmin omtrent: durelie^ kerkerler , clooslerie, proosdij,

euz. In elk geval zonden wij bovenstaande lijsten nog kunnen uitbreiden.

Is disfilleenlerij bij ons van distilleren gevormd j onafhankelik van Frans

distillerie'^ Is exporteur door ons gemaakt van exportereu, naar het model

van Frans exportate^r'^.

Zie voor andere voorbeelden van aanpassing van het afgeleide woord aan

de stam de paragraaf van de „Yolksetymologie", en p. S en 32.

B. Verbale Ajleiding.

Franse werkwoorden zijn nooit, zoals de andere woordklassen , onveranderd

overgenomen: steeds is de uitgang aangepast aan de Nederlandse verbaal-

uitgangen , door vervanging van de Franse Infin.-nitgang of door bijvoeging van

en. Eigenlik zouden dus deze laatste verb'ale afleidingen in het Hoofdstuk Vil

thuis horen. Evenwel, dan zouden wij een scheef beeld krijgen. Immers

brasseren staat dichter bij brasser dan bijv. blanmfe bij blaam; men moet

brassereu identiticeren met brasser, daar deze laatste Franse vorm nooit
onveranderd hier voorkomt. Ik beschouw dus eren-AX^ geheel gelijk

aan Fr. er, en plaats de werkwoorden met die uitgang dus in dezelfde

paragraaf als die op eu.

ik heb de Afgeleide Werkwoorden behandeld in „Tijdschrift"', XXI, 207.

1. Normverandering van het suffix.

]. A'ertalins^ van het Franse siiCtix.

a. en voor Fr. fl'. ir. IT.

Het is niet altijd uit (e maken of de werkwoorden die hier in aanmerking-

komen, w(d in deze afdeling thuis behoren. Nemen wx] fabrieken; dit kan

van Fr. fabriquer komen niet vertaling van het sutlix, doch het kan ook

bij ons van fabriek zijn afgeleid, en zou in dat geval in Hfd.^^t. Vil geplaatst

moeten worden, .\lleen wanneer geen substantivum in het Frans voorkomt
waarvan het werkwoord in kwestie zou kunnen zijn afgeleid, staat, het vast

dat het bij ons van de Franse stam is gevormd. Voor de andere jioct men
naar tniddelen omzien om zekerheid Ie krijgen ').

'; Vergplijk voor dezelfde kwebt.e ia verbund imt Latijnse woonUn in liet Knjfd.s:

P03ATs(;iiER, '/.tir Luutlelire der Gricdi. Lu', ttml Ituin. Lrlunrarh' i,,i Mlnuiltsclien

§§ 9 en 270.
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Zeker zijn uit het Erans afgeleid:

1 . Omdat geen substantivum voorkomt : acauten 2 , benediën 1 , bersen 1

,

brassen 2, faesen 3, huken 1, kastijden 1, mailloten 2, malediën 2,

musen 1 , restoren 2 , schuren 2 , enz.

2 . Wegens de betekenis : bootsen 4 , feesten 1 , haasten 1 (de verschillende

betekenissen komen volmaakt overeen met die van Er. hater), fabrieken 4

(want uit de betekenis die fabriek bij ons heeft , zou die welke aan fa-

brieken eigen is, niet te verklaren zijn.

3. Wegens de vorm: accorden 2.

4 . Om een andere reden : pressen 4 (daar het subst. presse bij ons zeldzaam is).

Daarentegen zijn zeker bij ons van het substantivum gevoi'md de werkwoorden

geciteerd Hfdst. VII, p. 341.

Onzeker zijn o. a. cessen 1, fiënten 2, maelgetten 2, parselen 2, raketten 4,

secorsen 1.

Yooral hierom zou men gaarne meer zekerheid hebben, om te kunnen

bepalen of de Nederlandse woorden van de Pranse sterke of van de

zwakke stam zijn afgeleid. Indien het vaststond dat grieven van grever

kwam, zou men de konkluzie mogen trekken dat de sterke stam het uitgangs-

punt van de nieuwe formatie is geweest, gelijk dat, zoals priifen bewijst,

in het Hoogduits soms hei geval was. Maar voor het Nederlands ontbreekt

een vast bewijs; grieven bijv. zal wel bij ons van ^rie/ zijn gevormd. Ik kan

alleen enige waarde hechten aan de vorm meinen (De Bo) naast menen, 7ne,n-

neu, die inderdaad op de Oudfranse sterke vorm mein zou wijzen, maar het

is onzeker of dit woord uit het Fl-ans komt. Dat daarnaast afleidingen van

de zwakke stam werden gevormd bewijzen aconiscieren 1 (p. 254 en' 34<0),

plooien, proeven '). Men vergelijke hetgeen naar aanleiding van verneien en

vernoien is gezegd in „Taal en Letteren", 1897, p. 137.

Opm. Enige dezer werkwoorden zijn in het Nederlands

sterk geworden : pluizen 3 ,
prenden 1 komen zeker

uit het Frans; fijnen 1 ,
pijpen 1, prijzen 1, fluiten 2

kunnen ook bij ons van een substantivum zijn gevormd

;

schrijven kan ook aan het Latijn zijn ontleend.

In verband met deze door vertaling van het suffix gevormde werkwoorden,

moeten wij die op -eren ter sprake brengen, wegens de dubbele formaties

die eenzelfde werkwoord soms vertoont.

Dat de werkwoorden op -eren oorspronkelik gevormd zijn van de Pranse

Infinitief lijdt geen twijfel. Ook het Hoogduits en het Zweeds vertonen zulke

formaties. Men zou geneigd zijn de afleidingen van de Infinitief als een

ontlening aan de geschreven taal te beschouwen, tegenover de afleidingen

van de stam, die aan de gesproken taal zouden moeten worden toege-

schreven. Deze verklaring zou kunnen worden gesteund door het feit dat

het Engels, waarin de Franse woorden oorspronkelik altijd uit de mond van

Fransen zijn overgenomen, geen Franse werkwoorden in de Infinitiefvorm

heeft ontleend maar alleen in de stamvorm ').

^) In het Middelengels komen sterke en zwakke vormen naast elkaar voor :moveth
n. meue^ proven n. preve (Ne. reprieve). Zie Bf.iirens, p. 152.

^) Ook de aan de Latijnse spreektaal ontleende werkwoorden zijn alle in de stam-

vorm overgenomen.
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Evenwel, naar de heer Hessei-ino mij nieedeelilo, heeft het Nieuw-Grieks

hmgs niet-geleerde weg talrijke Infinitieven uit het Italiaans overgenomen

(bijv. Tipxpx). Men moet dan ook van bovenstaande scheiding afzien; ter

verklaring van de grote plaats die de Intiniticf, ook in do moTuielinge ont-

lening spoelt, kan men trouwens wijzen op het veelvuldig voorkomen ervan

met hulpwerkwoorden van tijd en van wijze.

Het is onnodig hier voorbeelden van werkwoorden op -ere// te geven, zij

zij zijn overtalrijk. Zelfs hebben wij zelfstandig werkwoorden op -ere?i ge-

maakt, waarover men zie het Hoofdstuk der Nieuwgevormde woorden (j). 3 lü).

Ook in Latijnse woorden hebben wij -are door -e/-e// vervangen. Het schijnt

dat in de latere tijd bijna uitsluitend- werkwoordeji op -ere/t voorkomen,

terwijl de verba die van de Franse stam zijn afgeleid, vooral in de vroegere

tijdvakken zijn overgenomen.

De werkwoorden met dubbele vorm verdienen vooral onze aandacht. Ik

heb er vele van opgenoemd in mijn bovenaangehaald artikel. Hier vermeld

ik alleen die welke zeker van de Franse stam zijn afgeleid, en voeg er enige

bij, die ik sedert heb gevonden:

boerden 2 boerderen 1 , boorden 3 borderen 1 , bootsen 3 boetseren 3 , ])ras-

sen 2 brasseren 2 , cessen 1 cesseren 1 , dobbelen 2 dobbeleren 1 , fabrie-

ken 4 fabriceren 4, faesen 3 farceren 4, faelgen 1 faelgieren l,garrelen 1

gerruleren 2 ,
groepen 4 groeperen !•

,
grongeu 2 grongeren 1 , kabassen 3

kabasseren 3 , kolen 1 koleren 2 , laveien 3 laveren 1 , leveren 1 live-

reren 1, manken 3 mankeren 4, matten 1 matteren 2, payen 1 payeren 1,

passen 1 passeren 1 ,
persen 1 perseren 2 , pinssen 3 pinchieren 2 ,

polijs-

ten 1 policieren 1, renvoyen 4 renvoyeren 3, restoren 1 restaureren 4,

rooien 1 royeren 3 , tenten l tenteren 4 , trossen 1 trosseren 1 , vcri)o/,en 3

verposeren 2.

Het is wel merkwaardig dat zoveel werkwoorden in dubbele vorm zijn

overgenomen; vooral is dat vreemd voor die welke ongeveer in dezelfde tijd

hierheen zijn gekomen. Hoe hebben wij in dat geval die dubbele ojitleuing

te beschouwen? Dat beide vormen onafhankelik van elkaar zouden zijn ont-

leend , is niet waarschijnlik. De werkwoorden op -eren als „geleerde" vormen

te beschouwen gaat ook niet aan, zoals wij hierboven zagen. Zou men mis-

schien de verhouding tussen de dubbele vormen aldus mogen kenschetsen

dat die op -eren oorspronkelik in een beschaafder kring zijn gebruikt. Dit

zou het geval kunnen zijn met hoerderen „toeruoien" naast boerden „schertsen",

en mi.sschien met cesseren, dat zeldzaam, naast cisse//, dat gewoon i.s. Meestal

is de vorm oj) -eren jonger; in dat geval kunnen wij haar ook als een fran-

ciseriug van de oudere stamformatie beschouwen. Is er een belangrijk verschil

van datum tussen de ontlening der beide vormen, (laii moeten wij aannemen

dat zij onafhankelik van elkaar zijn overgenomen. Zie verder over deze kwestie

„Tijdschrift'", XXf. 3 1 ;i (waar ik echter op -ere//, als ontlening uit do

schrijftaal te veel de nadruk liob gelegd).

b. en voor l'r. ier.

Onzeker zijn folen i, subtileri i, die ook bg ons kunnen zijn gevormd.
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2. Frans suffix door «en ander Frans suffix vervanj-en.

eren

vervangt ier: logeren 1 (: onverveert, Gr. Ü , II, 110+). Andere voorbeelden

op p. 333. Misschien ook beneficeren 4, prejudiceren 4.

,, ir: floreren 3, foerneren 4, menteneren 4, nampteren 3, obederen4,

scofferen 1, warneren 1. Vgl. ,,Tijdschrift", XXI, 301.

,, re: brayeren 1, componeren 3 (,,Essai", p. Il7)

iereu

vervangt er: hantieren 1, joestieren 1, visieren 1 (,,Tijds(dirift", XXI, 301.)

Interessant is de verhouding van eren eo ieren onderling.

Ik vat hier samen lietgeen ik in liet bovenaangehaalde artikel uitvoerig

heb bewezen. Gedurende de gehele Middelnederlandse periode is -ieren naast

-eren bij ous in gebruik geweest; -ieren is misschien zelfs gewoner dan -eren.

Dat kan hiervan komen dat in het Middelnederlands meer woorden met -ier

dan met -eer voorkomen, zodat de dwang van het rijm aan -ieren meer dan

aan -eren ten goede kwam. Niet geheel te verwerpen is de verklaring dat

-iereu zo talrijk is door de analogie van de werkwoorden afgeleid van een

substantivum op -ier. Ku eindelik, men vergete niet dat, in het Oudfrans,

werkwoorden op -ier zeer vaak voorkomen, en dat die op -?r in aantal zeker

niet onder die op -er stonden.

Dat in het Hoogduits uitsluitend -ieren wordt aangetroffen '), meende ik

te kunnen verklaren uit de Oostfranse uitbreiding van het aantal werkwoorden

op -ier. In het Noordfrans is dit verschijnsel onbekend. Dat bij ons -ieren

volkomen verdwenen is, bracht ik in verband met het feit dat ook in het

Frans -ier tot -er is geworden en dat wij, meer dan Duitsland, in onafge-

broken aanraking met het leveiule Frans zijn gebleven, ten gevolge waarvan

wij de ontwikkeling daarvan hebben medegemaakt.

Deze onderstelling wordt gesteund door de overeenstemming van de datum

waarop bij ons -iereji verdwijnt met die waarop in Frankrijk -ier tot -er wordt.

[k heb door voorbeelden vastgesteld dat in 1600 bij ons -^'a•|gw een antikiteit

was *), terwijl juist in het Frans -ier in de 10* eeuw plaats maakte voor -er.

In de werkwoorden genoemd op p. 23^, waarin aan Ofr. iër bij ons ieren

beantwoordt, hebben wij, zoals aldaar vermoed wordt, niet met een suffix-

verandering, maar met een foneties verschijnsel te doen. \'ergelijk „Tijd-

schrift", ixi, 30.5.

iëren

vervangt ir: demoliëren 4 , conveniëren 4 , reconveniëren 3. Vergelijk obediëren 1,

pnniëren 2 , die ook uit het Latijn kunnen komen.

,, er: bombardiëren 4 (M.), dislociëren 4 (v. d. W.; Fr. dislocpier),

festiëren '2 (Ofr. fester, Fr. feter).

(

') Vergelijk echter Besler, Die Forbacher Mundart, p. 25 n.: „Das i von -ieren

neigt (in Forbach) nach e".

') Adunleren (M.), consentieren (M) n. -eren (M.) zijn geheel geïsoleerd.



VOKMI.KKK I)K1{ OVKIKI KNOM KN WOüRDKN. .'n".»

De laatste drio woonleii zijn analoi;ios gcvomul naar werkwoorden op -iëren

die hier reeds l)estonden. De verba vaii de eerste ijroep /ijn jonir; /-f' zijn

uverirenonuMi na de tijd waarop de niti^ang -eren bij ons de alleenheerscliap])ij

heeft irek reiden : vanchiar dat Fr. -ir toen niet meer tot -teren kon wonltii.

De invloed van het Latijn en van verwante substantiva heeft toen, in plaats

vau -eren, de kontaniinatievorni -iëren doen ontstaan.

In werkwoorden als harmoniëren \ ,
jusfijlëren 3, remediëren 8, die laat

zijn overgenomen, is ii'ren de fonetiese ontwikkeling van Fr. zVr (vgl. p. 18 1).

isereii

vervaiiürt iqiier: iiiitentiseercn i (M.) kritiseren 4, politiseren 1-, rhctorisereu 4

,

sopliistiseren 4. .Misschien ook communiseren 2, tripliseren

(M. ; vgl. BI. tripliceren) en praktizcrcMi I (maar Ofr. pratiser

naast prati(|uer).

,, er: akklimatiseroii 4, knpriolizercii 1, subalterniseren 4.

ier: melancoliseren 2.

il. V or ni V e r a 11 (1 f r i 11 g van suffix en stam.

Zie p. 81.-5 en 81 1.

Franse hiiigiiigsvormen.

l. De Franse Xoniinativus is over^eiionieii.

In enkele woorden die uit het Frans zijn overgenomen herkennen wij de

•? van de Franse Xominativus (1); andere behoren tot de groep van die

imparisyllaba waarvan in het Oudfrans de Nominativus beantwoordt aan de

Latijnse Mominativus, dus niet naar de verbogen casus is gewijzigd (11).

iiinijs 1 (: Adonijs, Ro., I:i535), dans 2, Dies 1 Deus 1, Pirs 1 Pires 1

(Re, 8:525 en var.) Pieres I fibid. , 8849 var.), ïsarels (Sto. , VII,

187). Onzeker is Omars (: hars, Ro. , 10771).

liet zijn dus uitsluitend persoonsnamen; ook in het Oudfrans is dat het

geval met de woorden die onder H zullen besproken worden; van persoons-

namen komt de nominatiefvonii vaker voor dan van andere substantiva,

daar hij ook als Vokativus gebruikt wordt. Dal in üfr. amis s het teken

van de Nominatief zou zijn, wordt betwijfeld door Mkykr-Lühke („Italieni-

sche Graraniatik", p. 192 n.). In het Middelnederlands b'ijft in de verbogen

vormen de v: amifie , Pirse (Uo. , 8349).

Opm. Zie voor fiers, lazers, p. 888.

IL

fel (felloen 1), Gye 1 Gy 1 (Sto., VIII, 808, 394), glot 2 (glottoen l\

corapaeii 1 ,
pute 1.

-eerre, -aris.

Vergelijk hiermede de Jiouiaanse woorden (p. 24).
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Het is verwonderlik dat glot jonger schijnt te zijn dan glottoen. Voor de

woorden o]) -aris verwijs ik naar „Essai", p. 131, 153 en 154, De woorden

op -eerre verdienen wat van naderbij bestudeerd te worden.

Het is vaak moeilik nit te maken of de woorden op -eerre als ï^ranse

nominativi op -ere (Lat. ator) of als Nederlandse aileidingen van werkwoor-

den op -eren zijn te beschouwen. Alleen als in het Frans de overeenkomstige

Nominativus niet voorkomt, is het laatste zeker. Weliswaar kan die Nomi-

nativus in het Erans bestaan hebben, ook al staat hij niet in de teksten.

Als wij wisten in welke tijd die vormen op -ere uit de Eranse taal zijn ver-

dwenen, zou men de datum als herkenningsmiddel kunnen gebruiken: de

woorden die vóór die tijd zouden zijn overgenomen, zouden dan als Eranse

Nominativi beschouwd kunnen worden, ook al treft men ze in de Eranse

teksten niet aan. Zie over die datum, die niet vaststaat, Nyrop, II, § 277,

Daumesteteu et Hatzfeld, „Le Seizième Siècle", I, 225.

Zó als de zaken nu staan, kunnen wij niet anders doen dan de oude

woorden op -eerre splitsen in twee afdelingen, met het oog op de vraag of

de Eranse Nominativus in de teksten voorkomt of niet. Een uitzondering is te

maken voor twee woorden op -eerre, waarvan het werkwoord niet bij ons wordt

gebruikt en die dus zeker Erans zijn, nl. procureerre 1 en supplanterre 1.

Een andere moeilikheid is deze : de schrijfwijze -ere kan als -eerre moeten

opgevat worden, maar mogelik is het dat men hierin twee ^'s moet uit-

spreken ; in dat geval zou het woord op -ere een Nederlandse formatie

kunnen zijn, niet van een werkwoord op -eren, maar van een werkwoord

dat van de Eranse stam is gevormd; bijv. trufere zou dan van trufe?i

komen. Wij kunnen echter met deze mogelikheid geen rekening houden.

In de woorden op -ierre die in het Erans geen palataal vóór de uitgang

hebben, en waarin dus -ierre in het Erans niet voorkomt, hebben wij het

recht Nederlandse formaties te zien. Daar evenwel -ierre ook analogies voor

-eerre kan staan, heb ik dit argument niet laten gelden.

1. In het Oudfrans komt de Nominativus voor:

flattere 1 ,
gouverneerre 2 (gouverneur), joesteerre 1 (joestierre), calengierre 2,

crayeerre 2 , murmereerre 2 , ordineerre 1 , temptere 2 , testamenteerre 2

,

trufl^erre \.

2. In het Oudfrans komt de Nominativus njet voor:

blasfemeerre 2 , dispenseerre 2 , fabuleerre 2 , infringeerre 2 , contempleerre 2,

questeren 2 ,
paisierre 2 ,

partriseerre 2 ,
pleideerre 2 , viseerre 1 , visi-

tierre 2.

Opm. Pleiteerre (V. C.) is natuurlik bij ons gevormd.

Over menestreere zie p. 307. Finere 2 is ook

Nederlands , daar fineur in het Frans eerst tegen het

einde van de L5e eeuw voorkomt.

2. Woorden die biimengekoiiien zijn na de vereenvoudig'ing der twee-

casus-verbuigiug'.

bureau 4 (naast bureel 4), flambouw 4 (naast flambeel 3), capeau 3 (naast

capeel 1), naveeu 3 (naast na veel 3).

Het is opmerkelik dat bureel eerst in de vierde periode voorkomt, dus in een

tijdvak waarin het Erans die vorm niet meer kent; men moet veronderstellen

dat het woord ouder is dan de teksten doen vermoeden. Of hebben wij het

uit Vlaanderen ovp ?nomen ?
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;S. Woordfii (lic iii *l«> iiiocrvoiiilsvonii /ijii l>iiiii('i)|L!:ok<>iiicii.

nbrikoos 4, aiimus 2 (email), iiinoeis 1, asperjijes 3 (naast asperge), dois 2,

(lueas 2 ((liikaiit), matroos 4.

Mis<i<liieii bfhoron liicrhij: I;inipraes 2, [«its 3. simihuso (l!o., 13()21), soes l

,

i'ii Je woonhn voriiielil op p. :,".'").

Daar (1(> .v in het Frans aan liet eind van liet woord in de loop van de

IG' eeuw is verstomd (\ykoi', 1, §' t*>ö), kunnen deze woorden niet veel

jonger dan I(!IMI zijn. .birjrs wordt in het Oudfrans vaak in het meervoud

gebruikt; hij ons vindt men in de verhorgen easns ook ntnourHe. Zie over

abrikoos en mafroit^ „iiomania", XXVII, 528 n.

Opm. Dat (Ie Nederlandse meervoudsuitgang s uit het

Frans zou ziju overgenomen, lijkt mij onmogelik.

Vooreerst omdat niels ons het recht geeft zulk een

diepgaande invloed van het F'rans op onze taal te

veroiulerstellen , maar vooral omdat in de tijd toen

wij reeds s hadden (ridders komt reeds in 1268 voor,

,,üork.1).", II, 175\ het Frans in de Nomin. Plur.

nog niet s Iiad. Zie verder Van JIei.tkn, p. 317,

Fraxck, p. 121, Tb Winkel, o. 1., p. oiO. Alleen

de eerste ontkent de Franse oorsprong van s.

4. Vormveranderina: van de stam naar de verhof^en naamvallen.

1. Xaar de Nominativus:

Godefrote 1 (Sto. , I, 1253), heraut herauten 2 (naast erauden 1), triwaiit

triwanten 2 (triwande 1).

2. Naar analoi^ie van inheemse meervoudsvorming:

• aert arde 2, assant assaudcn 1 (iio., 10259, naast assaute 1, ibid., 11146),

hnraat harade 2, citeit citeide 1, deduut dcdude 1 (llo. , 12!)6), faeliant

faliande 1 (vaillant), fosseit fosseidc 1, Clenuonde 1 (: stonde 1, Sto.,

III, 64 Ij, oontcrfoort contcri'oordc 2, plasant plasande 1, virtuut virtude 1

(Ko., 1300).

golf 2 golven (da turn ?j, troef troeven 1.

aas a,se 1, beurs 1 beurzen (datum?).

Misschien horen hierbij eannewet 2 (canevas), klabbot 3 (cabootse).

De overgang van / in <1 , f in v, v in ~- is zonder twijfel te verklaren door

de analogie van de Nederlandse woorden waarin een oorspronkelike d in de

Nomin. enkelvoud tot t werd , dooli in het meervoud bleef. Alleen de ver-

aiulering van auf in aude is ook in het Frans bekend („/eitschr. f, vom.

JMiil.'', XXI, 550). De twee woorden op / zouden aldus kunnen worden ver-

klaard, dat de s{ch) die in het Frans hun uitgang is, is vereenzelvigd met de

Pikardiese -s , die in hot Frans aan /* kan beantwoorden (vgl. bijvoorbeeld

Centraalfrans darz , L'ikardies durs , meervoud van c/^/y7) , zodat de .Mnl. vorm
op l een naar valse analogie gevormde singularis zou zijn. iMissehicn is duren,

nieerv. van Fr. darl. (Ro., J35I7) aldus te verklaren dat de sehrijver de

Pikardiese vorm darn onder de ogcm heeft gehad, cu deze heeft aangezien

voor een jdnralis van dar. Zie voor itrdc het Mnl. \Vk., F., k(d. IfiO,

Vcrhand. Kon. Akad. v. WL-toriscli. Afd. I.dteik. N. H. Dl. VII 21
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Geslaclit.

Ovev het geslacht der overgenomen woorden kan ik kort zijn, daar ik voor

de lioofdzaak kan verwijzen naar de nitvoerige lijsten van Brill, j^Neder-

landsche Spraakleer", I, 1(58, Te Wcnkel „Geschichte der Niederlilndischeii

Spraclie -", p. 871, en vooral naarde grondige studie van J. Blumi^u, „Zurii

Geschlechtswandel der Lehn- und Fremdwörter im Ilochdeutscheir' (Progr.

Leitmeritz, 18U0 en 181)1). Dit laatste werk vooral is, ook voor de Neder-

landse woorden, zeer leerrijk.

Zoals men weet, wordt het oorspronkelike geslacht vaak gewijzigd, of door

de vorm van het overgenomen woord waardoor het in verband komt met

inheemse woorden die dezelfde vorm hebben, nf door de betekenis, waardoor

de analogie van zinverwante woorden invloed oefent. Hoezeer beide oorzaken

door elkaar heen werken, kan men uit Blumkk zien: het is vaak onmogelik

ze van elkander te scheiden.

Over de wisseling van masculinum en feminiuuin in de Middeleeuwse taal

spreek ik niet, daar mutatis inntandis hetgeen Bijjmeh voor het Hoogduits

heeft gezegd, ook op onze woorden toepasselik is ').

Daarentegen M'il ik de nadruk leggen op het feit dat het nentrnm bij

voorkeur hei geslacht is der overgenomen woorden.

1. Afgeleide woorden (ik citeer alleen die suffixen waarin een der

beide geslachten [(Je of liet) overheersen).

Met het: aa 1 , aat , eel (el) , ent , uicnt , et , oen (on).

Met de: 9, ei-, ie, ij, telt, uur.

Zie Brill, t. a. p.

Natuurlik komen aan beide kanten uitzonderingen voor. Dat de op een

vokaal eindigende woorden bij ons <V' hebben , is te verklaren door de

inheemse woorden. Men ziet dus dat de grote meerderheid der afgeleide

woorden het hebben. Dat voor eel en et de diuiinutieve betekenis aanleiding

tot de geslachtsverandering zou zijn geweest, geloof ik niet, daar deze ver-

klaring niet past op aiulere suffixen. Het suffix 'ler heb ik buiten bespreking

gelaten, omdat de woorden op ler meestal persoonsnamen zijn; des te kenmer-

kender is het dat er niet weiuig neutra onder "zijn [herkh-i- ^ rergier, papier;

andere bij Brill t. a. ]i.).

3. Woorden die als Franse woorden gevoeld worden:

Met het: atelier, hilianl, bon mot, bulletin, dialekt, etui, feuilleton, koe-

vert, koloriet, kouserf, lunllieur, piëdestal, plateau
,
profiel , relief,

sani>froi(l. tnhleau, trottoir, enz.

Vergelijk uit het Ital. viotto , tempo.

Het Hoogduits gaat hierin verder daii wij: en)iapee , niateruz, trnmean^

dictioiiuaire , vianwuvre zijn of waren neutr. gen.

Het komt mij voor dat deze laatste woorden bevestigen dat er tussen het

onzijdige geslacht en een vreemd woord een zekere band schijnt te zijn.

') Vgl. ook Franz , />/»' laleinisch-rotnanisclien Elcmente im AUhochdeulsclic !

Hoofdstuk van rlc Vormleer.



iioorhSTiK V.

SVMA.VLS DKK ()\ KlUi KXOMEN WOORDEN.

r. SameusleUhig raii iwi'i' irourdcu.

liet is niet te verwoiHlcrcn dat in liet Nederlands soms \voorden aaneen-

geschreven worden die in het Krans gescheiden voorkomen : dat is een gevolg

van het feit dat bij ons de woorden afzondorlik vaak niet hekend waren, doch

alleen in verhinding met de andere term. In hoeverre hier alleen van schrijf-

wijze is te spreken, is moeielik nit te maken; aparf voelen wij als één woord,

maar was dat ook het geval hijv. met hclechiere? Ik zal van de verschillende

woordsoorten enkele vermelden.

1. Bijvopsolik eii zelfstaiiilisr naamwoord

bascoert 2 , l)assecamere 2 . bclechiere 1 , bonctt'ant 2 , fovisage 2 ,
gomelas-

liek 4, niortepaye :5.

Tu het Frans worden hass'i-cour en morte-paie door een trait d'unioii

verbonden.

2. I.iüwoonI en /eirslaiidi^' naaimvoord.

animnnitic t, jabl)er(laen 3, largent 2, javirarde 2, lawet 3 (awact),

lazuur 1, lo(blerijn(l()()sje t, loininer 2. Dial. lebijt (Kr. la bc-tc).

I^mmaris 3 kan uit het liatijn komen.

neglentier 2 , noordeis 2.

A'ergelijk voor de beide laatste woorden p. 2SS. Van de eerste groep zijn

larfjeid en lawl waarschijnlik nooit algemeen geweest.

3. Voor/elsel on zclfstandi'^r naniiiwoord.

apart 3, aplcin 2, (labon(hint 2, pcrfors 2.

Oj)ni. Volj^ens 1'rof. Tr. \ViXKi:i< zou de saniciistcliini^

van een iinporaticf niet een olyokt navolu;iiii^ zijn

van het Krans (o.L, j). IMJl)). Maar het is niet

bewezen dat de (Jennaanse talen niet uit zichzelf

deze samcnsteiiinpfcn liel)ben kunnen vormen Zie

S< incn.MiDT, ..Komaniselic Klyniolof^iei ii", I, ^, en

D.vii.MKSTKTiCR, ,,( Jraminaire liistori(|ue", III. l'.l.

21*
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II. Verandering van Woonlhlasse.

1. Zelfstandig naamwoord wordt bijvoegelik naamwoord.

accoort 2, fors 3.

Onzeker zijn flonrtee 3, mosaise 1.

3. Bijvoegelik naamwoord wordt zelfstandig;' naamwoord.

amoreuse 3 , arabi 1 , bize 2 , defekt !< , doktoraal \ , fel 1 , femeele 3

,

frijt 3, inseraat 4, jolijt 1, caintulaor 1, koerant 4, koloniaal 4, kon-

tanten 4 , cursael 1 , laurijn 1 , luarqué (Fr. role marqué)
,
povere 3,

propijs 3, ref)-ael 3, reversale 3, roos 3, soeterrein 4, verbaal 4.

Onzeker zijn: baai 2, niannnal 4 („geste"), riimatiek 3, serjieiitijn 1.

Uit het Latijn kunnen komen rlivlup. 1 en pontijlkaal 3. Over hmlneUe 3

en fclcalieën 4^ zie de Woordelijst.

Wij hebben hier te doen met weglating van het substantiyum , een

analoog geval als het o]) p. 303 l)es])rükene. Vergelijk voor hetzelfde taalver-

schijnsel in het Zweeds: Nordfelt in „Nyfilologiska Silllskapets i Stockholm

Publikation", 1901, p. G6. \\\ het Frans zelf is het ook zeer gewoon.

3. VerhMlen deelwoord Avordt zelfstandig naamwoord.

^ beneficiant 4, cessionant 4, debattant 4, distribuant 4, excusant 4 , compo-

sant 4, confessant 4, logee 4, mentenee l (vgl. Ital. mantenuta), referaat 4,

\ referent 4, reformant 4, reprof'lianl 1, sëkondant t, speknlant 4.,

Ook hierin heeft het Nederlands een fnnktie-verandering die ook in het

Frans voorkomt, uitgebreid. Men raerke op dat al deze woorden uit de vierde

periode dagtekenen. Vergelijk ook de woorden op p. 325.

4. Zelfstandig' naamwoord wordt bijwoord.

pas 4.

Staat deze overgang van fnid^tie missclneu in verl)and met Fr. de ce pas?

5. Bijvoegelik naamwoord wordt bijwoord.

Vooral in vaste uitdruk-

kingen bijv.: brutaal (antwoorden), delicieus (eten), egaal (blauw, enz.),

eventueel (in aanmerking komen), familiaar (ergens eten),

inklusief (zenden), pertinent (weten), populair (ergens

over spreken), prakties (opgeleid worden), radikaal

(genezen), resoluut (optreden) , royaal (iemand ontvangen),

sarkasties (antwoorden), serieus (bedoeld), strikt (zich

ergens aan honden), snlüet (komen).

Algemeen gebruikt: absobiut, braaf, direkt, elegant, enorm, fameus, fel 1,

fijn 1, gedecideerd 4, glorieus 4, haast 2,. inkonse-

kwent, instinkti(4", intrensiek, juist, kolossaal, konse-

kwent, konstant , contraer 1, machinaal, magnifiek,

momenteel, net "ó
,

precies 3, rei'el , rund 1, sufKsant,

totaal. Dial. egaal, krimineel, miserabel. In S. B. lamen-

tabel.

Naturael, primitief en positief kunnen uit liet Latijn komen.
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Ik hel) alU't'ii die woorden van ceii datuinscijtVr voorziin, die iii de oudere

teksten als bijwoorden voorkomen; de andere zijn waarscliijnlik alle jong.

I/iitisf zou desnouds in de vorige rubriek kunnen wurdeii ge|)laatst , daar het

Dudfraiis zowel een subst. als een adj. /tas'^ kende. Adjektiva gebruikt als

bijwoord kent natuurlik ook het Krans (zie o. a. Dakmicstctkii et IIatzI''I';i,I),

„Le Seizièine Sièele en F ra n ei", I, 27S).

ü. Itijwuordclikt' iiildnikkintr «ordl zcKVt. ?n>. Itijv. iiw. eii bijw.

apart 3.

III. EiikelvoHil in ^j/au/s eau Mf^t^rvoud.

De volgende Franse pluralia tantum wurden bij ons in het enkelvoud gebruikt:

gage 2, materiaal 1, munitie 3, sizoor 2, vakantie t, vont 2.

1 \ . fluads cuii hel bijooeycllk Jtuamiooord.

Ik noem hier twee woorilen waarin het adjektivum, evenals in het Frans,

achter het zelfstandig naamwoord staat, en waarvan altans liet eerste door

ons als één woord gevoeld wordt:

gomelastiek t, wiju-khiret '6.

V. Ifid Werkwoord.

1. Teijeiiwoord il? deelwoord vervangt verleden deelwoord.

arrestant 1, astrant 1, ilebauehant 4, interessant 4 („inhalig"), precipitant 4.

Ik merk oj) dat drie dezer participia van Franse wederkerige werkwoorden

kunmii komen, nl. aslranl fül'r. .iaisiirer) , iulcreissanl (Fr. sluféresser) en

preciijidint {W. se ijrccijj'der). liet blijft zonderling dat wij hier ook niet

een verleden deelwoord gebruiken. Voor «rré-ó/w?// kan men niet deuken aan Ofr.

aresfer „stilstaan", welks intransitieve betekenis anders het gebruik van het

(aktieve) tegenwoordig deelwoord zou verklaren; ai-reslanl zowel als dcMau-

chant zijn van transitieve werkwoorden afgeleid en zouden dus een aktieve

betekenis moeten hebben. Nu komt in In^t Frans het teg(!nwoordig deelwoord

soms voor met niet-aktieve betekenis. Zie Toni.Kii, „\ ermisehte 15eitriige'', I,

35. Doch, op enige weinige uitdrukkingen na — niet de hierbovenstaande

—

is dit verschijnsel in het modf-rne 1'rans onbekeiul Kn onze woorden zijn

juist jong. Men denkt vanzelf aan Nederlandse analoga als een zUlend leven

,

roerande fjof'deren , nniar deze hebben niet zulk een onmiddellik en uitsluitend

))assieve betekenis; immers roerende fjoedercn zijn goederen „die bewogen
kunnen worden" '). En boveiulien, deze uitdrukkingen zijn oud in onze

taal. Misschii-n kunmjn de bovenvermehU; d(;elwoorden oj) -aul verklaard

worden door de talrijke woorden o|) -anl die wij uit het Frans hebben over-

genomen. Vergelijk p. 3."}.j over aHiranl.

') Zie hierover o. a. I)r. K. IIoi.tv.vst, Beknnple Nederlandsche Si)raakl;uiist, p. 92.
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2. Vcraiiilcriiig' van ol)j('kt en sulijekt.

torsen 4, iets kwijt zijn, iets mankeren 4.

Torse7i betekent ooi-spronkelik „opladen"", ttins ,/lragen'', misschien door

bemiddeling van de reflexieve betekenis die Ofr. froassfir o. a. geliad heeft,

nl. „zich belasten met'\ Iels kwijl zijn is misschien door de analogie van

iets verloren zijn te verklaren. Wat manheer je? door de analogie van Wat

heb je?

3. übjekt weggrelaion.

eksersereu 4 , hazarderen i , mineren 1 , verlaissieren 1

.

Onzeker is mennen 1.

Deze verandering van objektieve in subjektieve werkwoorden komt in het

Middelnederlands en ook later bij inheemse werkwoorden voor. Zie Sroïrrr,

„Middeln. Syntaxis'', § 386.

4. Reflexiviim met de vorm van een intransilivum.

accorderen 2 accoorden 2, acquentieren 1, haasten 1.

Zie Mnl. Wk., s. v. acquentieren.

5. Aktivum met passieve (intransitieve) betekenis.

batoneren 4, destorberen 1 („troebel worden"), tanen 3.

Onzeker is rifeleren 2.

6. Objekt verandert van casus.

kondoleren 4.

Dit woord staat zonder twijfel onder invloed van feliciteren.
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BETEKKMS DEU OVERGENOMEN WOORDEN.

Het is utituurlik tlat de beti-keiiis der ovcigt'nuiiiL'ii wüüideii in liiiu nieuw

vaderland niet altijd volkomen gelijk is aan de üors|)roidv('like. En ik denk

daarbij in de eerste j)laats aan die vaak haast onmerkbare scliakcringsver-

scliillen die een gevolg zijn van de andere wij/t van eenzc'lt'dc zaak te be-

schouwen, ilie men bij twee verschilleiule volken opmerkt en die vooral

woorden met een sterk persoonlik karakter aan het licht doen komen; voor

een Eransman is eulhonsuisme een minder sterke uitdrukkintc dan voor ons

Xederlanders. Het spreekt vanzelf dat zulke lijnc onderscheidingen niet alle

vermeld kunnen worden Alleen wanneer de afstand in betekenis van de ver-

schillende woorden onderling iets groter is, vermogen wij het verschil uit te

drukken, en alleen met die gevallen houd ik mij hier bezig. ]Jat grotere

onderscheid in betekenis moet door andere oorzaken verklaard worden dan de

daareven vermelde. Ik stel mij voor er zo straks enige van te noemen. Vooraf

wil ik trachten de betekeningsverschillen te groeperen. Ik begin met die welke

te verklaren zijn door de datum der ontlening; daarna volgen die welke min

of meer als organies zijn te beschouwen. ')

1. Üci'riji'noiniui louorden uint een in hel Frans vei'oiulcrde bele/ceuin.

Ik geef tussen twee haakjes het tegenwoordig in die betekenis in het

Frans gebruikte woord

:

antecedent 4 (préeédentj , diskoei's 4 (conversation), thix de liouche 4 (flux

de ])aroIes), friseur 4 (coiireurj , i(!i]anterie<n 4 (objets de Paris), iiiij)e-

riaal i (jjalerie), kabinet 'i (meuble ;i tjroirs), kantoor 2 (l)iueau ; ook in

het Zweeds), koevert 4 (enveloppe; ook in het Zweeds), komedie 4

(théatre), iii konditie i^aan 4 (place de diiine de (;ouipagnie; ook in liet

Zweeds I, liixurieus 4 (hixueiis; zie Vaiijjelas, ,,l{eniar(pies", éd. Clias-

sanjf, II, 4.30: ,,F-uxiire poiir luxe, et luxuricux pour ])lein de luxe

ne valent rien , <[Uoi(pie M. de Maliunbe en use souvent en ee sens". Men
ziet dat liixueux toen no<j niet bestond. Ook in liet Duits en Kn<i;e]s),

mentenee 4 (feuinie entretenue), patiënt \ (maladej, ])erccel 1 (lot),

') Enkele betckenisoverjjani^en van de Franse woorden in liet Zweeds zijn leliandeld

geworden door Anxie KuEr.i ki.t in een artikel lAsle de mots franrais ouploycs cinns

la lanijue sm-doisc nvec une siijnificfilinn Ji-lournrc („Mémoires de la Société r.éo-

philoloj,M(iue k Helsingfors", I (IH'J'.i), y. 300^371).
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sjees 4 (voittire n. deux roiios; ook in het Zweeds), sollioitereu !• (postuler),

soeterrein 4 (sous-sol), vest 4 (gilet; ook in het Zweeds), voile 4

(voilette).

Recept 2 (ordoiinance) kan uit liet Latijn komen.

Misschien zou mou kabinet eii sjeas als een afzoiulerlik geval kunnen
behandelen, dnav hier de voorwerpen zelf in IVankrijk in onbruik zijn

geraakt.

11. Ooeryenomen tooorden met veranderde betekenis.

A. Beperking- van de betekenis.

1. Tot be])aalde groepen behorend.

administratie: adviseur 4, konvooi '.'>
, waardijn 2.

krijgswezen

:

kanteel 1, conincstavelerie 2, pressen 4, rondeel 2.

kunst: boetseren 4, plaat 4, prent 2.

rechtswezen: defailliant 4 (M.) („bankroetier"), informeren 1, poitierscap 2,

spaventeringhe 2.

spelen: batoneren 4, dobbelen 1, kaatsen 1, traetse 1.

kleding: fat 4, in politiek 4.

tijdsbepaling: kwartier 4, Dial. in een courir (,,snel"j.

2. Niet tot bepaalde groepen behoorend.

abel 1, brutaal 4 (de oorspronkelike betekenis nog in ,,brutaal als de

beul"), bus 1, buste 4 (,,borst"), champignon (zie p. 330), galant 4

(,,verloofde" , kalmei 2, katijf 1 (bij ons alleen van i)ersonen), comen-

saelge 1 , konfijt 2 , kozijn 2 , logeren 4 , maisiere 1 (,,kast") , manufaktu-

ren 3, pastoor 2, salet 3, sein 3, schofferen 3 (,, verkrachten"), suite 4,

viseren 1, zavel 2. Dial. beveraas (Fr. breuvage, Ofr. bevrage), karos

(,,slede"), krediet, patroelje (,,landlopers"), toer (landbouwterm), troebel

(van het weer).

Het is onzeker of gourle 3 hiertoe behoort. Horribel 2 kan uit het Latijn komen,

en koppelen 1 bij ons van kojipel zijn gevormd.

B. Uilbreidiiig van de betekenis.

1. De betekenis wordt ruimer,

a. Algemeen.

stoffelik : boyerie 2 , dos 2 , floers 4 , foelie 1 , casse 1 , kolder 4 , kraal 3

,

pistache 4, poelet 4, pui 2, sier 1, tor 1 (,,stad").

Het is onzeker of blond 1, niet uitsluitend voor de kleur van het haar gebruikt,

ook in Frankrijk bekend was; de uittlrukking „bière blonde" zou doen vermoeden

van wèl. Mantielje 4 kan uit het Spaans zijn overgenomen.

niet-stoffelik : ambitie 4 (,, ijver"), appointeren 4 (in het Frans rechtsterm, bij ons

„bescheiden") , brassen 2, karwei 4 , mankeren 4
,
plan 4 (Fr. projet),

poos 3 (,,beurt"), trainen 1. Dial. batteneren , verdomenijeren.

Ramponeren 1 in de zin van ,,mishandelen", kan uit een Frans dialekt komen

(zie Godefroy); indien de betekeniswijziging bij ons Jieeft plaats gehad, dan zou

deze aldus kunnen verklaard worden dat het woord bij ons voorwerpen tot

objekt heeft gekregen.
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h. SjM'ciüle i^cvallcii

0\) pr r-< o II I II toegepast: i^i'iiiaal I, k;ij)ut l (,,iu Innifu", ilial. ,,/iek"),

royaal l, niuiatios 4, solictlo 4, specialiteit 4

(Fr. sprciuliste).

1'ruiiipt kan uil lul i.alijii komen.

Op zakoii tooi,'i'past

:

Dial. <cliaiiilali/.oivii (,,ljijsclui(lij4cn"j.

Eiu:enn!imeii > zelfst. nw.: aljreii? 1. I'amirge (M., „loos, (loortiai)t"j.

Missehien behoort hierbij babolie ::'.

Kollekticf wordt i nd i v itl uoc 1 : iiiaisnitilo I.

Oiui^ekeenl

:

couinc-jlavoUi I, plaiilsuuii ;3.

Figiiurlik trebruikt

:

aliaire tlriveii na enen 2 („navolgen" i, bazuin '.)

(„schoen"), ergens bon op krijgen l, gravelig 4,

grein 1 (,,l)loeil"), inkluis 3, cadé t, kap 2

(van een molen enz.), dover 2, kommeren 1,

renonce aan iets hebben L, savonet4, metsjeu

iets doen 4, schavuit 3, spion 4 (aan een venster,

ook Belgies), tamboeren ! tamboereren 4 ,
(„aan-

dringen"), tronk 1 („geslacht"). Dial. bagijn

(een soort koe), llank („regolniatige plaatsing")

,

in de Hank vallen („in de smaak vallen").

Fumu en element (dial. ,,humeur") kunnen uit Jiet Latijn komen.

Bet. wordt ongunstig: astrant 4, bon-vivant 4, braaf 1, broddier 3,

fabriipieur |. , fa(;ie 4, individu 4, ordinair 4,

pover 4, ))reuts 4, prooi 2, raar i, sinjeur I,

sober 2, sujet 4, troep 4. Dial. tier (,,scherp"),

fourrageien („kopen") , ojjcrateur (,,stokebrand"),

sjanteren
(,,grienen").

Glosen kan bij ons van glose zijn afgeleid , dat uit het Latijn kan zijn over-

genomen. Krealuur en tronie hebben ook in licl l'rans een ongunstige betekenis

gekregen.

Bet. wordt gunstig: fatsoen 4, ergens fel op zijn 1, gemaniert 1

(,,nederig"), gerangiert 2, idoon 2, manieren 4

(,,goede manieren"), odeur 4 (Fr. parfum),

patent 4, termen 4 (.Nf.
,

,,]ioofdsche woorden,

vreemde woorden"). Dial. komplotje (,,gezel-

schapje"), fielain (,, geestig"), simuleren

(,,peinzen").

Bet. verzwakt: animeren 4, portaal 1.

Hierbij behoren de woorden die in het Frans een diminuticve betekenis hebben,

en bij ons niet, zoals: blondine 1-, brunette 3, poket 3, en misschien carpiteel 2,

kar5])eel 2.

Hetgeen voortbrengt bastaardij 2, bondjarie 4, brutaliteit 4, feest 1

voorliet voortgebrachte: („drukte, vreugde"), cri 1 (,,krijgstumult"'*,

melodie 1 (,, vreugde"), mine 1 , oree.-<t 1 , sier 1,

spektakel 4. Dial. kantoor (,,gedruis"), victorie

(,,o])cnbaar vreiigdeljctoon").

.\ris«chien horen Jnerbij tlankeren 2, leie 2 (,, vreugde"), orguel 1.

Kleding voor stof: grein 1, triko 4. Vgl. p. 80.

Hetgeen bevat banket 4 („gebak"), bek 2 („kleed versiersel" enz.),

voor hetgeen bevat wordt: delikutesse 4, douceur I-, forninlier !• , herbcr-

gerie 2, kauwersuone 3, leckfrite 3 (vgl. Ned.

pannetje , sclioteltje).

Omgekeerd: lektuur 4 (Fr. livrcs qu'on lit), logement 3, lom-

merd 2.
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2. Het M'oord krijgt eeii nieuwe betekenis,

a. l)e nieuwe betekenis is vast omschreven.

balie 3 („windas"), balseiiiiek 4 („wanu"), belloiic 1, fel 1 („boos"), klerk

(op eou kantoor), kost l (,,spijs"), perplex 4 (Kr. abasourdi), prois 2

(preuts), schaats 'i , spijt 1 (l<'r. reg-retj.

b. Het wuurd krijgt meer dan één betekenis,

akkoord 1 , akkorderen 1 , manier 1 , miue J

.

o. De nieuwe betekenis is vaag.

abuus 3, grein 1 (,,het beste"), paskwil 4, pikkedillen -l, een portie 4

(,,veer'), briiaf, elfektief, tinaal, krek , krimineel , numeriek, ])uar fdeze

laatste woorden dienen alle ter versterking)- IHal. tibsurd (,,afzonderlik"j,

admiraal (,, bolleboos"), op iiel alignement komen (,,ter tafel komen"),

avans
(,,gelegenheid"), op de batterie brengen (,,ter tafel brengen"),

fernijern („volhouden"), tinanties (,,plannen"), liiipscheer (,,rare vent"),

kamizole (i)latte betekenis), kamuis 3 (,,clown"), kaskenade (,,aanstellerige

drukte"), kazematten (platte betekenis), kornuit (ook in Mecklenburg

scheldwoord), miserabel (versterking), monopolie (,,bedriegerij"), pervoart

(Fr. pouvoir, ,,ophef"), ravage (,,toebereidselen tot het vertrek"), reaal

(,,geheel en al"), sentiment (,,oogmerk"), suvveljuiit („gemene vent"),

vertuteu (,, krullen, figuren"), vertuterig (,,aardig"), dat zal een mooie

vesite zijn (,,dat zal wat moois zijn") , in de violen laten lopen („in de

papieren laten lopen").

Ik ontveins mij niet dat deze iiuleliug kunstnuitig is, in deze zin dat

tussen groep 1 eu 2 geen scherpe afscheiding bestaat. Immers, ook iu groep

1 zou men kunnen spreken ywn „nieuwe" betekenissen; omgekeerd bevat

groep 2 betekenis-,, veranderingen", en ondersclieidt zich van de woorden

van groep 1 alleen hierdoor dat wij er, minder geuudvkelik dan in deze,

de brug tussen de oorsjjronkelike eu de afgeleide betekenis kunnen slaan.

Toch meen ik goed te doen de twee groepen te scheiden , omdat de woorden

van de tweede groep veronderstellen een volkomen vergeten vau het Pranse

woord : de band is verbroken geworden.

(.) o r z a k e n van b e t e k e n i s v e r a n d e r i n g. i . Een overgenomen woord,

alleen reeds doordat het vreemd is, vertoont een andere schakering dan een

inheems woord. Voorbeeld: cliauip'i.guon , dat bij ons alleen betekent 1. pad-

destoel als voedsel, 2. de paddestoelen die iu een bedompte ruimte

groeien. 'J'erwijl de eerste beperking der betekenis natuurlik is, daar wij

blijkbaar de gewoonte van het eten van paddestoelen of de eetbare padde

stoelen zelf uit Frankrijk hebben overgenomen, is de tweede alleen te ver-

klaren door een onbewuste zucht tot ditferenciëring van het vreemde eu het

inheemse woord.

Vaak krijgt het vreemde woord een ongunstige betekenis. Darmkstetek

zegt *) : „Une ironie grossière semble prendre jdaisir ii dégrader uu mot mal

*) La vic des mots
,
p. 106.
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i'ompris t-t u veiiger . sur l:t hiiigiic cit's hiürcs, riifiioruiice |)()|)iil;iiri;. . . .

Est-tH' iiii seiitiiin'iit lil' mriiif iiutiire iiiii cornnujit lts mots rmpruutcs uiix

peuples viiisiiis':'
' ').

'2. Mi'ii vrcemil Wdonl licil't iiittcniiiril t'in vai^t re l/cUkiiiis, daar lit't vulk

(lat ovi-nufiiit , tlf \ rcfimlf taal sliclits Diivolkonuii Ncistaat. Ilue lager het

\vo;ir(l ilaalt iii ile gesproktii taal, des Ie sterker /al (l(^ betekeiiisveraiideriiig

zijn. Kil liet is geen tite\al dat, jiiisi in de dialekleii , die de 1 age re spreek-

taal vertegeiiwoordigeii , /oviel woorden een „nieuwe" betekenis hebben gekregen.

Ik breng hiermede in verband de woorden genoemd oj) p. 'J5i'.), waarin

het diminntieve begrip geheel is verdwenen Men weet dat dit een eigenaar-

digheid van alle spreektalen is, en het is overbodig hier te wijzen op het

Vulgairlatijn. Dat deze woorden bij uiis ilns de dinnnutieve betekenis zouden

hebben verloren, lijkt mij niet waarsehijnlik ; eerder zou ik ze op rekening

van België willen sehrijven, en veronderstellen dat zij aldaar uit de l''ranse

gesproken taal zijn overgenomen.

.'i. Maar het komt ook voor dal de betekenisverandering een gevolg is \an

een spontane evolutie ten onzent, waarvan het uitgangs])nnt was de onver-

anderde betekenis van het Franse woord. Karakteristiek is in dit opzicht /^rco/,

dat bij ons als seheldwoord geb('zigd werd; stelt men daarnaast /;;•?'ƒ, dat

hetzelfde Latijnse woord als prooi vertewuwoordigt, doeh niet door bemidde-

liuff van het Frans tot ons is gekomen, dan konstateren we dat deze woor-

den, geheel onalhankelik van elkander, dezelfde betekenisontwikkeling vertonen.

Het is eigenaardig dat het Nederlands soms, onafhankelik ViUi het Frans,

het overgenomen woord op dezelfde wijze laat veranderen. Uit geval is zelden

vast te stellen. 1 lebben /,rfa/ni(r, tronie in hei Frans en het Nederlands een

parallelle ontwikkeling gehad, of zijn ze in de latere ongunstige betekenis

als nieuwe ontleningen te beseliouwen? Maar van één woord is het zeker dat

het onafhankelik een gelijke betekenisovergang vertoont als het Frans, nl.

pr^nfs (vgl. Üfr. proz, Xfr. prud'); hier kan men niet veronderstellen dat er

dubbele ontlening heeft plaats gehad, daar prude een geheel andere vorm

heeft dan preuts.

Nog vestig ik de aandacht op de verrassende overeenkomst die de betekenis-

overgang van sommige woorden bij ons vertoont met die van dezelfde woorden

in de Duitse dialekten. Zo hebben, om slechts deze voorbeelden te noemen,

Ijrutual en sji^ktakrl in het Meckienburgs dezelfde betekenis gekregen als in

het Nederlands; op kornuit maakte ik hierboven reeds opmerkzaam.

4. De betekenis van het vreemde woord kan worden gewijzigd door de

analogie. Ik noem de volijende voorbeelden.

X. Analogie van andere Franse woorden.

brutaliseren 4, kolle^iaal 4 (naar kollcj,'a), konversabel 1, iiiaehinist 4 (Fr.

mécanicien; in het Frans betekent niacliiiiistc alleen „tlieatermachinist"),

marrheicn \, marinier ! (Fr. soldat de l'iiil'antrrie do marine ; Fr. marinier

betekent „srliipper Ijij de binneiivaart"), provi.sioneel 3 (naar provisoire),

tiërceren 4 (in liet Frans betekende tiercer ,,aii^meiiter d'un tiers").

Misschien is demandeinent 1 in Ijctekcnis f^ewijzigd naar deuianderen. Batael-

geren 1 ,
,,in siairorde sicllen", kan bij oii.s uit batael^^e zijn ii:evormd. Delikaat (bij

ons in betekenis overeenkomend met delicieusj kan uit liet i/itijn komen.

') Vergelijk K. J.vitKKr;, in Zeilschr. f. rom. I'liilol., XXIX, Q').
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p. Analogie van n i e t - F r a u s e moorden

.

arte 1 (Mnl. Wk.) , baudoeii l („baud, gevauoeuis"),- siTotesk 4 (naar

groots), lianteren 1 (n. hand), hatie 1 (n. haten), stileren 'ó (n. stijl).

Dia), durabel (n. duur), op 't lijferai krijgen (n. lijf), op zijn leverantie

krijgen (n. lever).

y. Analogie van bestaande snffixen:

canterije 3j lokaliteit 4 (Fr. local), maelget 2 (is bij ons diminitief ge-

worden).



HOOFDSTUK VII.

NIEUWGEVOiniDE WOORDEN UKY FRANSE ELEMENTEN.

SAMENSTELLING'.

A. Vtv/. fwee zelfufandlge naamwoorden.

1. \ ;in een Frans woord iiirl /.ijii vcrtaliiiü;'.

balmkiste 3, biiliemaiul t , batcmciitspel 2, fretboor 4, kabuislioofd 3,

kongera il 3, cojipetasse 3, maelsac 2, matslianiev 3, metsiergat 3 (mazier),

poksack 3, portebriseedeiir 4, pucrmcntlike 2, rooilijn 4, sclialmeipijpe 3,

seinnet 3, siogclijs 2, tackswerk 3, tornoyspel 3, trapgrai („Kssai",

p. 'J4), vijgu ratte 3 (Hjt). Dial. koetswagon, kootskoo])eo, toerbeurt,

parlot (p. 30).

Misschien horen hiertoe: cordijscolve 1, eulmep 2, lampetkan I, pastgold 2.

Ook Hoogduitse dialckteu kennen de/e formaties; in Mecklenburg zegt men
apporfcudrayp.n , fierzeukür, plesirvergnügen. Vergelijk ook DAUAiKS'rExr.K,

„Grammaire liistori(|ac", IIT, 13. Men zou de/.e formaties ook in verband

mogen brengen mei de vroeger (p. -30) bebaiulrlde virbindingen van een Frans

woord en zijn Nederlandse vertaling.

2. Van ecu Frans woord en de Nederlandse soortnaam.

aspeiidier 1, kapothoed 1, kapotjas 4, ])arl()renkamer 2, perskerboom 2,

raseelschip 3, tarrijnvogel 3, taveerneliuis 2, tortelduif 1.

L)eze formatie is een uitbreiding van de onder N°. 1 vermelde.

B. Samen steiling niet prefixen.

1. Frans prefix aan een Krans woord.

Ik laat ter zijde de woorden gevormd met ah, ail , dia, in, contra, re,

9h1j , Huppr, daar deze volgens Latijns model kunnen zijn gevormd.

•Ie: dcballotage 4, deballotercn 4, dofarroiieheren I (^I.), defatigatie 4 (M.),

defatigcrcn 4 (.M.).

des: desannatie 4 (M.), desconsolatie 4 (.M.), deseonsoleren t (.M.), des-

observatie 4 (M.). desobserveren 4 (M.), dessacratie 4 (M.), des-

satTcren 4 (M.).

en: Onzeker is cntcnaillc t (M.).

contra: contrebalance 3, cont reeed iil Ie 2, eontrefosse I- (M.), contrescharpe 3.
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2. NcderlaiMls piTfix nan een Frans woord.

n. Naar analogie van een inlieemse saineiistelliiiEr.

aan: aanpaert 3 fnaar aandeel),

af: afcirkulen 4 (M.) (u. aftekenen, afbakenen).

Uit liet Latijn komt afkaveren 4 (n. afwenden).

be: begoevernanclie 3 (n. bestuur), bepeinzen 1- (n. bedenken), bescaer-

teren 3 (n. beschrijven), bestofferen 4 (n. bekleden).

Uit het Latijn kan komen bespeculeren (n. bedenken), bestuderen (n. beoefenen).

Onzeker zijn becariiien fn. beklngeu, Mnl. Wk. s. v. bekennen) en bemnrmu-
reren 3 (intrans.).

ont: ontramponeren l (n. ontredderen).

ver: veraltereerd 4 (n. verscdirikt), verfortsen 3 (n. verkrachten), ver-

jolijen 3 (n. verheugen), vermaledijen 1 (n. vervloeken), vermas-

sceren 3 (n. verbergen), vernegligeren 4 (n. verwaarlozen), ver-

peisen 3 (n. verzoenen), verrandsoenen 3 (n. vergelden), verrinne-

weren 4 (n. vernielen, Fr. ruincr), versieren 1 (n. vergroten enz.),

versubti lieren 3 (n. vervluchtigen?), vertasseren 3 (n. verkrachten),

vertramponeren 4 (dat zijn t aan ontramj)oneren heeft te danken).

Onzeker is vermancoleren 1 (n. verdrieten),

voorbij: voorbij passeren (n. voorl)ijgaan).

Ik vernield afzonderlik die welke in het Frans reeds een prefix hebben:

aan: aanrekommanderen (n. aanbevelen),

af: afconterfeiten (u. afbeelden).

be: bediskussiëren , bedisputeren (n. bespreken), bespaersen 1.

ver: veiaccorderen (n. verzoenen), veramuseren (n. vermaken), verassu-

rcren (n. verzekereiO, verobligeerd.

Uit het Jjatijn kunnen komen: verdettenderen (n. verdedigen), verdestrueren

(n. vernielen), verdiverteren (ii. vermaken), verekskuzeren (n. verontschuldigen).

Deze woorden behoren ineest tot de lagere spreektaal; dat is natuurlik

daar zij alleen gevormd kunnen worden door mensen die geen Frans verstaan.

Ook Hoogduitse dialekten kennen deze formaties, bijv. veradmirereii in

Mecklenburg. Zie verder Te Winkel, „Geschichte der Niederl. Sprache'', p. 909.

In veel der genoemde woorden is het jirefix lautologies. Niet overal , bijv.

niet in de samenstellingen niet he.

b. Niet naar analogie van een inheems kompositum.

Het gaat natnurlik niet aan hier alle komposita die men bij ons vormt en

lieeft gevormd, te vermeiden. Ik noem de oudste welke voorkomen met:

ge: geappoeuteren 3, geblameren 1, gecessen 1, gedangieren 1, gedes-

truereu 1 ,
gefinen 1 ,

geforincreu 1 ,
geglosen 3 ,

gecasseren 2

,

gecastien 1, geconformeien 3, geconfortereu 1, geconterfeilen 1,

geeostumeren 1, gequiten 1, gelogeren 3, gepayen 3, gepaisen 1,

gejmssen 1
,
gepaveien 3 ,

geplumen 1
,
gcprenten 3, geprinden 1

,

geprisen 1, geproeven 1, gejniren 1, gescoHieren 1, gesoccoreren 1,

gesommeren 1, gestruweren 1, getempereu 3, geviseren ].

gechis 1 ,
gecri 1 ,

getros 2 ,
gepleit 1

,
geprijs 1

.



l

MK|f\V(JKV()|{Ml)K \V0(H{|)|;N M KT KUANSK KKKMMNTKN. .'i;^.')

Df oors|)roiiki'likc hctt'kt'iiis v;iii lu't Hiilliv i< niet ovcrjil iiicer Ie Iicrkciiiicii.

Virl. Mnl Wk.. ir, k(.l. 911:1.

MisscliiiMi zou lucii hij iltvr groop kiimu'n opmMiicn de koiiiposita met /</,

waarover ineii zit* „Allxim ïvcrn", ]). \'2'-\ {vj}. echter ,,/(i(se.hr. f. roin.

Phil.", \\VII, t!l."}). ]V\] (h' (laar geiioeiiule woorden zou nieii nog kunnen

voegen kahtiaf, knborl.

'•\. Krans |»r«'ll\ aan oen Ncdorlainls woord.

ronireinan !• (M.\

Vergelijk ile koinpositM mt-t liet IJonmiinse aarls (p. L';i).

Deze formatie is niet zuiver te scheiden van liet op p. '5:3 geuoenide ver-

schijnsel van (Ie vertaling van een stamwoord uK^t heliond van liet vreemde

pretix. Alleen wanneer in het Frans een samenstelling van dat ])relix met

het Franse woord niet hestaat. is de samenstelling zeker Nederlands.

I. I'ar.isyiillu'lieso ronaalies.

approvianderen t (naar approvisioinier') ; hcsinireleu 2 ; verassisen 2 (akcijns),

verhaelgen 2, vertieren 1 vertiersen I, verkailijven 2.

Misscliien hehoren hiertoe vereomhienen 2 en vermal"Tn ?.

AFLEIDIVG.

A. NoiiiDinh' Ajlfidiiig.

I. >Ve«:hiliiiï vau hel Franse siifllx.

anatoom 4; lieliograaf t^, xylograat't; pliitokraat i ; bioloog i , end)rvoloog 4-,

entomoloog -i, etymoloog \, gencaloog \, gynecoloog \, niincraloog 4,

oftalmoloog 1, patholoog 4, psycholoog 4, theoloog 4.

Deze nomina agcntis zijn geabstraheerd uit de overeenkomstige woorden

op -//-, naar analogie van Fr. anlronow , h'lccjraii/ie, nufocra/e, asfruloyue

,

fjéulogiu', enz.: hetzidfdt; procédé past het Frans toe in iViplomaic, homéopathe.

Wij zijn dezelffle. \\i^^ verder op gegaan.

Onzeker zijn, in verschillende mate, de vcdgendc woorden:

harhc {V\. bailicau, hij Wku.asd'», handc 1 hoiiwe 3, broos 3, cent i, heul 3,

kaper \ (ka|)roen), coninr-stavelc l (in de bttekeni.-j van coniucstavelie),

libel 4 (Fr. libellide), lise 1, huister 4, mango 1, mannoeise 2, moei ie 3,

nonaktief 1^, observant 2, paelgc 3 (Fr. paillette), refresehe 4 (AI.), .ser-

pentc 3, sclioclj(! !• , triool |. , tropen I, viooloiissp 3.

Volgens het Ned. Wk. zou a.strant uit aïsuranlie en attent uit attenlic zijn atije-

leid. Het laatste woord zal eerder uit het (<atijn komen; voor het eerste zie p. 325.

Ook in deze tweede groep zijn de formaties W. verklaren door analogie

van de woorden die op d(!zclfde uitgang eindigen als het groiulwoord, en

die werkelik van een suhstantivum zijn afgeleid; dus r/ö<//ö;/.».ï«" naast j'/c/Zowci»/,

naar analogie van rovil naast roudefi enz.
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Deze soort van afleiding is een bekend taal verschijnsel. Jespersen spreekt

van „Substractionsformen". Zie „Romania", XXXIII, 312.

2. Poslvorl>al(' siibslaiitiva.

attest 4 , bootse 2 , export 4 , import 4 , coever 1 , kommer 2 , cose 1

,

(pieste 3, mots 3 (moetseu), pluis 4, stop 3.

Misschien behoren hiertoe pelle 1, tamburne 3. Duur 4 is gevormd van duren,

dat van Latijnse oorsprong kan zijn. Bij Weiland vind ik I)avoche, bigar, waarvan

l)et\vijfeld mag worden of zij ooit he1)l)en bestaan.

3. Afk'idiiiJi' met suffixen.

a. Frans suffix bij ons aan een Prans woord gevoegd.

Ik laat ter zijde de nieuwe formaties op aal^ aai, abel, antie, aüe, eutie,

ibel, ment, daar deze naar Latijns inodel gemaakt knnnen zijn.

age: deballotage 4, timprage 1, sierage 3.

cl: incidenteel 4, principieel 1, stoftereel 2.

Onzeker zijn: liafteel 3, kwarteel 3, torckeel 3.

esse: barones 4, danseres 4, regentes 4, sekretaresse 4, accuratesse 4

(Italiaans?), secretesse 4.

Ook het Zweeds kent barones, evenals het Oostenrijkse Duits,

e t

:

barouchet 4 , cliassinet 4. Onzeker is broket 4.

eur: dispatclieur 4, garbeleur 4, complotteur 4, composeur 4, poin-

tilleur 4.

eux: delectatieus 3, questieus 4, modieus 4, reputatiens 4, statieus 4,

t}'feus 4.

ie, erio: advokatie 4, arsedic 1, atlieïsterij 4, bellctrie 4, (p. 398), bras-

serij 3 , tielterije 3, foberdie 3, kallanterij 3, pelserie 3, penserie 3,

pikanterie 4, poorterie 3 , prenterie 3, scallerie 3, torpedie 4.

i e n

:

heresien 1

.

ier: Arabier 4, ewangelier 3, doleancier 4, issuwier 3 (exue), harpoenier 4,

klovenier 3, leverancier 4, lombardier 4 (M.), koerantier4,

rondassier 3, rnstier 3.

Van een uit het Latijn overgenomen woord is afgeleid dekenier.

Over arsediere 3, zie p. 24. In Aral)ier, lombardier, staat ier tantologies.

if: defensatijf 2.

in: kwartijn 4, nacarijn 2, smerlijn 3.

i s

:

planckijs 1

.

isme: impressionisme 4, obstruktionisme 4.

ist: artillerist 4, astrologist 4, astronomist 4, atheïst 4, fluitist 4,

hoboïst 4, illusionist, infanterist 4, kayalerist 4, klarinettist 4,

collegist 4 , kolonist 4 , komponist 3 , memoriste 3 , mercantist 4,

o])erist t, spiritist t, stilist 4, tonelist 4, torpedist 4.

Misschien behoort liierbij simplicist 3. In vele dezer woorden staat ist tauto-

logies.

ment: faillissement 4, g.igement 4, juistemcnt 4.

Het Zweeds heeft faillissement ; in Mecklenburg gebruikt men justement. Misschien

is gagement naar analogie van traktement gevormd,

o n : Centauroen 1

.

Volgens het Ned. Wk. komt baftetoen van bafi'eteren.



teit:

toiro

t u r :

eie:

oir:

ar<l :

NIEUWGKVOüMnE WOOUOKN M K T IRWSK KLKMENTEN. 'Mil

brutaliteit 1 , ireiiiuliteit 4.

ronimuuicatoir -l. -

atlvokatuiir 1, aijentiinr 4, titulatuur 1.

Ook liet Zxvooils en het llooürduitscli kennen advokütnr aiicntur.

Misschien luojjcn liierbij lïevoei,^! wonleu

:

niiumei 3 , roosteie 3 , rotteie 3 . seneie ~' , taseie 3.

studoor ~.

ehicanl t.

Ik vestig (Ie aandacht o[) de overeenstemmingen die het Zweeds met het

Xederlands vertoont. Waarschijnlik hehbcn beide talen barones, agentuur,

adcukiihiur nit het Hoosrduits. Faillissemenf, luidt echter in het Hoogduits

faUiiin'iif,

Het is belangrijk na te gaan uit welke tijd deze verschillende formaties

zijn. Tot de oudste behoren die op age , el , ie, ier. Daarentegen zijn van

afleidingen op esse , et , eur , isme, isf , went, uur eerst uit latere tijd voor-

beelden te vinden.

b. Xederlands suffix aan ceti Frans woord.

Het gaat niet aan alle woorden die bij ons op deze wijze zijn gevormd

te vermelden. Toch hebben zij groot belang; reeds vroeger (jj. £1) wezen

wij er op dat het bestaan van een Frans woord ten onzent bewezen kan

worden door de afleidingen die wij ervan hebben gevornul.

Ik vermeld hier bijna uitsluitend de aHeidingen waarin het suffix tautologies

is, dus geen nieuw begrip vormt, en in verband daarmede enkele gevallen

waarin hetzelfde suffix wel een schakering van het grondwoord aangeeft.

er, ere: bedauwer 1, dragouder 4, drapenierc 2, tisikere 1, herbergierer 2,

kaapstander 4, capiteinre 2, carmer 1, karthuizer 4. uiedicijner 2,

per.^oonre l
,

piotter \ , soudenierere 2.

aer: Gasscoeiiiaer (.Sto., IX, ^71).

aard: fellaert 2.

Ook aan Germaanse woorden wordt er soms tautologies vastgehecht (Mnl.

\Vk., s.v. ijersooure). fn het Middelhoogduits zijn formaties op ierer talrijker ').

O pin. Niet te verwarreu hiermede zijn de woorden

op erer (fonderer 2, proviserer 2), ierrere (calen-

gicrrere 2
1, die van werkwoorden op eren, ieren

gevormd zijn en waarin het suffix dus niet tautolo-

gies is. Zij f)ehoren tot de o[) j). 320 vermelde woor-

den op eerre.

ster: kamerierster 2 (kamenier), lavendiei-ster 2.

eghc: duwagiereghe 2.

inne: regentinne 2.

In l)aliuwinue 2, bastjiardiune 1, pelgriminne 3, geeft inne een nieuw begrip'aan.

ing: Dial. goesting (Ned. Wk.)

s e 1 : Onzeker is barbecaenscl 3 , dat vau gebarbelcaneu 1 kan komen , even-

als l)lanket5el 3 van l)lanketten L.

') Maxeineu, in Hetr'ujs Archiv.^ CX, ;J40.

Verband. Kon. AkaJ. v. Wclcnsch. Afd. I.elterk. N. R. Dl. vn. 22
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te: blaamte 2.

scap: ambassaetscap 4, patronaetscip 3, personaetscap 2.

Vergelijk Mnl. Wk. , s. v. personaelscaj).

ie (niet bombarie 4, disciplinie 4 (v. cl. W.), fresie 2, capricie 4, klandizie 4,

betoon. l) clisterie 1, colerie 3, laci 1, porie 4, rebebie 3, ruzie 4, waerdierobe 2

(garderobe). Dial. remisie („koetshuis"), Wvl. reditie (Broeck.).

Over radie, zie „Essai", p. 70; zie liierboven p. 2/8 poelie 3, kampernoelie 3.

Plet is niet zeker of dit suffix liierbij behoort. In enkele woorden heeft

het Ts^ederlands een suffix ie, bijv. herrie, m.essie , spurrie (vgl. DeBo^s. v.

cizie) : de vraag is echter of dat suft'ix in bovenstaande woorden te herkennen

is. In verscheidene zal ie wel berusten op analogie met de vele Franse en

Latijnse woorden op niet-betoonde ie (in cie ^ fie) '). Dat ie als uitgang voor

een „mooispreekvorm'' werkelik bestaat, bewijst remisie, dat ik uit de mond
van een kappersbediende te Leiden hoorde.

i e s : barbaries 4 , egoïsties 4 , enthousiasties 4 , fatalisties 4 , frngmentaries 4,

hermafrodities 4, hybridies 4, idealisties 4, materialisties 4, moder-

nisties 4, naturalisties 4, nomadies 4, olografies 4, jwrasities 4,

partikularisties 4, peremtories 3, progressisties 4, protektionisties 4,

substantivies 4. Bij WEir.ANT) bestialies, genialies.

Misschien horen hiertoe dialekties 4 , elegies 4 , etheries 4 , lierkulies 4.

isties: archaïsties 4, liberalisties 4.

Tnvlor^d van het Hoogduits is aan deze formaties niet vreemd. In de beide

woorden gevormd op isties heeft dit suffix een pejoratieve kracht. Tn dialekties

enz. zou men sufïixverandering kunnen aannemen ; ies is daar niet tautologies.

se: barbaars 4 , liaertsc 2 , melaats 2, parmezaans 4, puriteins 4, putakers 1,

rejmblikeins 4, roaensch 3, romans 2, romeins 4.

Misschien horen hiertoe fiers 1 en calaens 2. Uit het Latijn kan komen het

grondwoord van cardenaalsc 3 en van lazers (maar vgl. p. 319).

ig: katijvig 4, kranig 4, patientig 4, rebellie (beit) 2, tributarig 2.

Apertich 2 kan uit een Latijns woord zijn gevormd.

lr\ fortsig heeft het suffix een bepaalde funktie, daar het grondwoord een

zelfst. naamwoord is. In astranferig , t)reJeurig ,^ uien aglerig , rvrnniiehig
^
petie-

terig drukt ig , erig een pejoratieve schakering uit.

Het tautologies gebruik van een Nederlands suffix is natuurlik een uiting

van de behoefte om de funktie van het woord duidelik te doen uitkomen.

e. Prans suffix aan een Nederlands woord.

Ik vermeld niet de nieuwe formaties op aliëu^ iacm , vient, daar deze naar

Latijns model kunnen zijn gemaakt.

ad e: messade 2.

Behoort hierbij Idokkade 4 (M.)? Ook het Engels kent die vorm (^i/oc/?;^^!?),

itgeen zou c

heeft bestaan.

hetgeen zou doen veronderstellen dat er een Franse dialektiese vorm blocade

') Zie Essai^ p. (30 en vlgg.
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age: hooliJije ~. ilrivaLTO -' . kijvitjjc ~, klaijpasjc 2, lackaedsio ."}
, lok-

kaïje '2, raakaije 2, rouwai^ie :5 , smilaedse 2, tiinnipraf^c IJ.

Zie andere voorbeelden in Xed. AVk., l. :liMM. Ik vtTmoldilc liicr slechts

eniire oudere koniposita. Evenals in het Frans vormt ar/f woorden van verba

en van siibstantiva. De betekenissen „handeling"' en „kolU^ktiviteil" zijn aan

het Franse suHix eigen; bij ons heeft zich dairnaast een pejoratieve betekenis

ontwikkeld. Ook de betekenis van „rezultaat der haiuleling", zoals in limtupragp,

i< in ht't Frans niet onbekend.

atif: verneiikeratief \.

el: Jesiieel 1, parkeel 2. Dial. hlokkecl.

Misschien l)choren hiertoe: hrandeel 2 brandercel 2, carnccl 1 carnel 1 , lobeel

,

scapreel 2 , sureel 3.

es: godes 4, minnares 4 (n. minnerse). Onzeker is meesteres (]). 313).

et: (I raket 1 , loket .5.

ie: af^odie 2, arauianie 2, dekenie 2, diivelie 1, gokclie 1, heer-

schappij 1 , heriel, hovaardij 2, jonkcrie 2 , kelrie 2, (piaetdie 1

,

niaarschalkie 1, momborie 1, poorterie 'S, ruiterij 3, scam-

pie 1, schilderij 2, smeekaardie 2, temmerie 2, voghedie 1,

wapenie 1 , enz.

Het is onzeker of hiertoe behoort leckerie 1.

er ie: l)eelderij 2, boelrie 2, daserie 2, dreigerie 2, drogerij 2, duwe-

lerie 2 duwelarie (Mnl. \Vk.), gaerderie 2, gasterie 2, gerei-

derie 2, clapperie 3, kramerij 2, rotterie 3, ))lackerie 2, schut-

terij 2 , scroderie 2 , smekerie 1 , suiverie 3 , vinderie 2, visseherij 1
,

waerderie 2, enz.

ie en er ie: beulije 3 beulerije 3.

nie: dorpernie 1, graveniie 2, pogernie 3, solialkernij 2, stouternie 1.

crivi en nie: lodderie 3 loddernie 2, razerij 2 razernij 2, smekerie 1 smekeruie 2,

spotterrj 3 spotternij 4. Vgl. p. 314.

Deze snttixen geven aan: liet „resultaat", de „handeling", de „kollektivi-

teit'" en „de plaats waar". Ik heb alleen oudere voorbeelden vermeld.

ier: afgodier 2, dwelier 2, havickier 2, licrsenier 1, iioveuier 3,

kussier 3, lendenier 2, lochtingier 2, pitsier 3, s])adenier 3,

swanier 2, vettewarier 3, waarmoezier 2 waarmoezenier 4.

Bij woorden als inap.rschall,-'if., hoTier , kan men aarzelen of zij bier gevormd

zijn, onafhankelik van het Frans, of wel Fr. marimnchie.^ poUifr vertegen-

woordigen met vertaling van het stamwoord (p. 32). Zij vormen als het

ware de brug tussen de uit het Frans overgenomen woorden op -ie, -ier en

die welke bij ons zijn gevormd.

-in: raacopijn 1, mecopijn 1.

De betekenis is dezelfde als van niwinkop; het is zonder twijfel gevormd

naar analogie der Franse mediese termen op ijn.

ion: bochcljoen 4 TNed. Wk.), pappelioen 2.

ist: Ilatterai-t \, klokkenist 4.

22*
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Met hloeirmf doet zich dezelfde inocieliklieid zijn als daiireveii met ho<'rle,r,

tnaerschalkie.

i t e i t

:

flauwiteit
,
^cmeniteit enz.

Zie Verdam, „Uit de (Jeschiedenis der Nederlandsche Taal'", p. 202.

B. Verbale Ajieidivg.

1. Frans suffix aan een Frans woord.

a. Van substantiya en adjectiva.

eren: adjointeren 4 (M.), atfronteren 4, agriculteren 4 (Mj, accolade-

ren 4 (M. ; in het Frans met een andere betekenis), akteren 4,

antichambreren 4 , assesseren 4 , batementeren 2 , biologeren 4

,

domineren 4 , duelleren 4 , fistelereu 2
,
greineren 4 , hakketeren 4,

impiëteren 4 (M.), coatrabanderen 4 (M.), cpiadrilleren 4,lute-

menteren 4 (BI.), portretteren 4, protocolleren 4 (M.), provan-

cheren 2 provinuderen 4, rikoehetteren 4, saisineren '6, secre-

teren 4 (M.) , sobrereu 3 , victualieren 4.

In zekere zin behoren hiertoe condependereu 4 (M.), dat als een „forraation

i\ rebours'" kan worden beschouwd van condepende?die , en konhurereu 4, dat

uit koi.kurenlie is gevormd, daar l^r. concourir een andere betekenis heeft.

Zie over legateren, p. 814.

Men ziet dat verreweg de meeste dezer woorden jong zijn. Duelleren komt

ook in het Zweeds voor.

iseren; idoliseren 4, narkotiseren 4, mortaliseren 2, normaliseren 4,

])olemiseren 4 , tantaliseren 4.

b. Van verba.

eren: aconiscieren 1 (p. 254), amortiseren 3, applaudisseren 4, etablis-

seren 4, Üorisseren 4, namptisseren 3, policieren 1, saisisseren 4.

Het is bij de werkwoorden op ereu niet altijd mogelik uit te maken of

zij gevormd zijn van de stam met aanhechting van het oorspronkelik Franse

suffix eren, of wel van de Franse Infinitief met aanhechting van de Neder-

landse uitgang eii. Zo kan resimireren. komen van resfaurer met het Neder-

landse suffiK e«, maar onmogelik is het niet dat wij het vroeger overgenomen

restoren verfranst hebben. Natuurlik moet men aannemen dat, in het begin,

vele werkwoorden in de vorm van de Infinitief zijn overgenomen, daar aiulers

de ])opulariteit van ereu ten onzent niet te verklaren zou zijn.

x\lleen dan is het mogelik de scheiding te maken waarvan hier sprake is,

wanneer het werkwoord in de Infinitief een andere stam heeft dan in de

andere vormen, en dat is het geval met bovenvermelde woorden.

Ook tusschen de groepen a en t) is een scherpe scheiding niet altijd

mogelik. Zo kan pleitieren 2 van pleit of van pleiten zijn afgeleid.
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2. NodcrlandN «.iifl'ix aüii t'cii Frans mooimI.

:i. \ nn substaiuivn cii adjtH'tivn.

CU: Men voigolijkc p. :U0.

l)p voli;cii(lc workwDonlen zijn zoker hier f^cvonud.

«. Omdat het ovcrccnkouistiu:^ werkwoord niet in liet Frans bestaat:

l)ankroeten o, harbieren :{ , bellen ."5, l)or(liiren 3, feituren 1 (faiture), fon-

teinen -, forieren 3. jrreinen ~' , u,rotissen 1, harnassen :> . kaarten '2,

eonie<ta velen '2
i konstabel), conunt'ren .'], confusen 2 (confuus), lakeien ''>,

pionnieren 1, plezieren 1-, sim|)elen 3, solferen 'i (sulfer), spijten l,

torseelcn ;5 , uitbonjouren 4, veersen .'5 (vers). Dial. i^aljaren , korveecn

(Ze.), hiinieren (Ze.).

/?. Wegens de datum:

fretten i (fret -'). grieven i ('grief 1), kleuren 3 (Fr. colorer is jong),

morseelen 2 (Fr. morceler is jong).

/. Wegens de vorm

:

boerten 2, joyen 2, maskeren 3, muiten 3, pleiten 2, truwanten 1.

venijnen 1.

b. Van verba.

Van de Infin: foeteren 4-
( ^ Het grondwoord kan als tussenwerpsel worden

opgevat).

Van het Part ie : paveien 1, conterfeiten 1, friten 1. konfijten 3, prenten 1,

inprenten 2 (v. Fr. preint, enipreint), spaersen 1.

Zie over deze werkwoorden „Tijdsclir.'", XXI, -'3 1-3. Ik heb daar voor

enkele ervan de oorsprong uit het participium in twijfel gelrokken, doch

zou tans geneigd zijn de bezwaren lichter te stellen. Ik vermeld nog dat

in Mccklenburg hnutprfeh'Ji wordt gebruikt (Mkntz, J, p. ;2fi), eii dat in

het Zwitsers- Ünit.s mi.sschien ook formaties van het participium bestaan

(BllANnSTElTEIt, o. L, ]-). 71).

el en: buffelen 4, brijzelen 2 (verl)rijzelen), hutselen 3, schermutselen 4,

tintelen 3 , tokkelen 4.

De volgende kunnen ook, niet onmiddellik uit het Frans, maar uit het, door

ons ook overgenomen simplex, zijn afgeleid:

fronselen 3, geschakeld 1 (schaak), reveleu 3, staketselen 3 (stakijts).

Over metselen 2, zie p. 23.

Onzeker zijn: proevelen 2 (proeveljaarj, vijzxilen 4.

eren: acouteren 3, treiteren 4.

Kalefateren 3 kan ook uit het simplex kalefaten 3 komen. .Misschien hoort

hierbij koesteren 3.

3. Frnns suffix aan een Nederlands woord.

eren.

a. Van substantiva en adjectiva.

gastreren 4. halveren t. hazcleren 4, redeneren 4, waarderen 2. Pld.
huizeren, openeren.

Onzeker is slankeren (,.Tijd3chr.'', VIII, 320).
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b. Van substautiva of verba.

Ik heb, „'lijdschriffj XXI, 310, eeu lijst gegeven van ]>feclerlantlse

werkwoorden op en, waarnaast een vorm op eren staat; er is veel kans dat

deze laatste verfransiugeu zijn van de eerste , en niet oiiuiiddellik van het

stainsubstantivum zijn afgeleid, hoewel deze laatste mogelikheid niet is uit-

gesloten.

Ik voeg bij die doubletten nog:

boelen 3 boelerea 2 , fokken 3 fockeren 3 , havenen 8 havenaren 3

,

kwinken 3 ([uinckeren 3 , swijnen 3 swijneren 3 , verkleinen 2 verklei-

neren 4, veninen 1 veuineren 1. Dial. schenden schenderen, uitklaren

uitklareren.



¥
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\V(Ht I! |ti;i. 1.1 ST

X \\ Mon viiult hier de wuorcleii waarvan de etymologie, de vorm of de

betekenis aanleiding geven tot opmerkingen die in het werk zelf geen plaats

konden vinden.

*abal)ijs, „l'artlien", (JóSO. Lees misschien abalis, Ofr. abal ei z, iVia].

ahalis^ Fr. abalis.

a brei e 1, Ofr. Auberee. Zie Tijdschrift, XIX, 85.

abrikoos 4. Zie p. 321. Daarnaast abricocJ; 3 uit Port. (tlbricoijue.

*abs(()nse 1, Ufr. ahsronse of Midilclc. Lat. «W-o/i.sa. Kii.. vermeldt van

dit woord een vorm spongie, die ik niet begrijp. Hij

vertaalt liet met „laterna spongiosa''. Misschien is het

een pseudo-etymologicse vorm, die evenwel interessant

is, daar hij bewijst dat de vorm spo^is (raet s) uit Fr.

épdugc reeds voor Kii.. bestond, al schreef hij spuiujie.

•absorberen -1 (Bi..), Fr. a'/sorbcr of Lat. absorbere. In de fijjuurlike betekenis

komt het woord uit het Frans,

adamant 1 {ai}uitnt 2, ayanianl 2), ,,diamant", Ofr. adantant^ahnanl,

aenxtnl , oicmont.

advoyement 3, ,,bevestiging, vergunning", Ofr. ctvoenienl, met latinisatie

van het prefix. Het schijnt dat Kil. avoenient verward

heeft met avoicmenl , die trouwens ook in het Oudfrans

door elkaar lopen.

advoyeren 3 {advoueren 3), „bevestigen , toestemmen", Ofr. «roer, «roier,

Fr. avouer.

affarant 1 (,,Couchi'', I, 312), „paard", Ofr. au/'cnoi, a/faranl.

aguet 3, {(iii'ct 2), Fr. afinet. Door Kil. vereenzelvigd met ul;ci.

*acoert 1, „vermebling", Ofr. )rr«/7 /p. .304)? Op de plaats uit Amand,
in het Mnl. Wk. aangehaald, kan fuoorc/e desnoods

„besluit" betekenen,

accareren 4 (Boev), ,,konfrontcren", Middelfr. acatn- a „mis face a

face' (ontbr. Gou.). Zie Du Canoe, s. v. arcaialio.

*acoute 4 (Bi..), „bespieding, toehoring'', Ofr. ascoule, Fr. écoule, of bij

ons gevormd van nroulen (p; 33*5).

*aquarel 4, Fr. afjnnrelle of Ital. ncqui'rclln.

acquent 1, „vriend", Ofr. acointe. Vgl. kwant.
*alabondine 1, Middele. Latijn dlibanilinit of Ofr. rt/«brt)i(/i«e (Pannier

,

,,Les Lapidaires francais du m. a.", p. 1(52).

alembijt 2 (halembic 2, alenibirl; 3), ,, voorwerp om te distilleren",

Ofr. (thintbir^ alumbitli ^ ahinibil^ Fr. ülnmbic. Daar
het Ofr. dus een vorm op / kent, is het niet nodig een

andere verklaring te zoeken. Vgl. IIüiin in „Zeitschr. f.

frz. Spr. u. Lit.", XXI, 49. Bi., zegt s. v.-'alembie

(1. filembic) dat de ooispronkelike betekenis „helm" is;

liij vond dat bij Kii.., die ,,galea" als eerste lictekcnis

verir.eldt. Ik kan de oorsprong van die dwaling niet

opsporen.
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*alfagii nspille 2. Vgl. „Essai", p. 106, en zie Godekroy, s. v. faf/uin.

aliet 2 {alieiU 2, haliel 2), „bondgenoot", Ofr. ctUel , alic^ Fr.

allié. Misschien is de tweede vorm een ander woord, nl.

de stam van Ofr. aloer: aleu, aliti^ alieu.

*alleise 2 („Brab. Y.", Dl. I, p. 784) is niet Ofr. o /e/'cs, dat noch voor

de vorm noch voor de betekenis past. Het is zeker een

fout voor alleins „het is onverschillig",

allyeren 2, Ofr. alier, „samenbrengen, verenigen",

almari 1. Vgl. „Essai", p. 62 en Brandsïettek, „Drei Abhandlungen
über das Lehnwort", p. 14, waar hij te Luzern een vorm
Almery konstateert.

amandel 2 (amandere 1, niandcl 2, n)andre 2), Ofr. amandele

,

alemandre. De prokope van a kan ouder dan het Midder-

nederlands zijn l^Ohgd. mandala).

amandeleit 2, Ofr. amandelé
.,

„dat met amandels vermengd is",

ambassade 4 (ambassaed 4, ambaciael 2, ambasaet 3), Ofr. ambassade^

anibassiafe. De vormen met / kunnen Italiaans zijn.

ambassadeur 2 (aniJiassadoor 2, a.nd)assiatoor 2), Ofr. anibassadear , ani-

batiateur. De vorm met / kan Italiaans zijn.

ameril 3, Fr. (17o e.) esmcrU , Fr. émcri.

amodereren 4 (M.), „bemiddelen", Ofr. amodo-er
^
„matigen".

amoreus 3 {nniorou^elihe 1), Ofr. aniorous., anioreiis. In Kiliaan

amoreuse^ „vriendin, geliefde",

ampulle. Zie pul.

andein 1. Zie „Essai", p. 56, en „Zeitsch. f. rom. Vhilol."', XXX,417.
animad verten ti e 4 (Bi,.), „toezicht, waarschuwing", Fr. (16o e.) animadvertence,

„berisping",

anjelier. Zie p. 314.

antikitair 4, Fr. anlicjuaire^ vervormd naar anlikileil. Deze vorm staat

te Amsterdam boven een antikwaarswinkel.

*aposteme 2 (posteme 2 ^ aposhime 2 ,
post twic 3) , Ofr. posteme ^ apotitunie,

postume., aposteme (16c e.), of Lat. ajjosfewja. De vormen

met u zijn zeker Frans. Daar aposteme in het Frans

jong schijnt, zal Mnl. aposteme wel uit het Latijn komen.

apoteker 3 (apoticaer 1, apteker 2), Ofr. apolecai-ie , apotecaive. Het

Lat. apothecarius komt wegens de betekenis niet in aan-

merking,

apposteren 4 (M."), „africhten", Ofr. aposter, „préméditer, préparer, concerter".

*arabesk 4, Fr. arabesque of Ital. arabesco.

arabij n 1 {arahi 1) Ofr. arabi. Zie p. 308 en 324.

arbiter 4 {arbitre 3), Fr. arbitre. Niet Lat. arbiter, wegens het

akcent.

ardent 4 (v. d. W.), Fr. ardent. Afl.: ardentelic (v. d. W.) „vieriglijk, begeer-

lijk of haastelijk". Kan deze afleiding oorzaak zijn van

de akcentverplaatsing in ordcntelih?

arduin 3 {arduun 2, orduun 2, ordnn 2, ortfft/n 3). Gouefrov geeft

een voorbeeld van ourdon, uit de Rek. van Doornik.

Misschien is dat de oorspronkelike vorm van het (Noord-

franse?) woord; bij ons komt in de Middeleeuwen bijna

uitsluitend o in de eerste lettergreep voor. Zie p. 202.

*argine 4 (M.), „afdaking", Fr. (16e e.) arginc of Ital. ai-j/iwe, „bolwerk".

Ook Ie vee vertaalt M. door „afdaking", en ook dat

Franse woord kan betekenen „dijk". Zie Ned. Wk.,s. v.

afdakking.

*ark 1, „houten gewelf boven een molen, meelkast , offerkist", Fr.

arche, Lat. arra. Alleen in deze laatste betekenis kan

het woord uit het Latijn komen. De beide andere zijn

aan het Franse woord eigen, indien men de eerste mag
vereenzelvigen met die welke ik vind in Gouefroy, VIII,

169a, „deel van een brug waaronder het water stroomt",

armozijn {arnicsin 3, armosyne 4 (Bi..), ormesyne 4 (Bi,.)). De



WÜOUDEI.IJST. 345

laatste vorm zou fonetios kunnon 7ijn {\\ VM) , iloili

berust uiisscliien op aanpassint; aan Orniuzd.

arrabel l (^Bi..), ^biiyten voorstel, buvteii j^esprek, buyten voonieeniiii<(.

niet dieneiule". Etym.?
*arre .'5. (<T/e '2), Üfr. <•//•(•. Fr. nnlifs of Lat. arrliar. Oc vorm

met e is waarseliijnlik Frans,

arrement ."5, „vernieuwin»; van een proces, li<^. n. itinnirinrn , op zijn

onderwerp teruLrkomen", Ofr. rrrcvioit . (ivrenwnl

.

arrieretra rtle .! (^rieri'ivncnle 2), Fr. (irvirre-t/ardt'. De apokope van re kunit

0(ik in het Enajels voor (reargtiard). Vgl. avdnhjarde.

*arsenaai .'5 [ttrcriun'l '.i, tii-finni'l o^^ Ofr. arsrnal ,(irsintil, ]ii\\. iirxenolt'.

*artieste 4, bij ons ofevornul van arUrst ivgl. p. 24lïJ.

artillier 2, één voorbeeld, „jjcniesoldaat". Ofr. nrtillier betekent „ver-

vnardii^er van werpgeschut"; de soldaat heet (irlilleiir.

a^ari' •"!

.

,,naam van een plant'', Fr. (Kï'^ e.") (/sv/rc. Niet r,at. '(.s(/)-i(»)i,

wegens het akcent.

asoi 2 {nioei 2, agoi 2), „soort van wijn", volgens Lüiir.KN uit

Ofr. Atissoi , Fr. Au.rois, maar dan zou men bij ons aan

het eind een s verwachten. Voor ((goi , zie p. 2(51.

*aseleren 2, ,,gladmaken'\ Ofr. assolcr „raser, mettre a ras du sory
In GiT). komt voor uselaz , waarvan de betekenis niet

duidelik is, maar dat op lakenbereiding betrekking heeft.

*assommeren 2, „opeisen'. Ofr. assonier heeft die betekenis niet gehad,

assuradeur 4 {axxcradeitr 4, asserateui- 4), kontaminatievorm van nssu-

reui- en Ital. asniritrulore of Sp. asegiirador.

assureren 4 (assereren 4, asseureren 3), Ofr. asei'irer, Fr. assurer. De
Franse orthografie lieeft msseurer behouden tot in de

17" eeuw.

astrant 4. Zie p. 325.

*astrueren 1 [an^itruerpn 2), Ofr. estrnirf, o. a. ,.in rechten vervolgen,

voor het gerecht dagen"?
attentaat 3, Fr. ailmlal. Het gebruik als subst. , onbekend in het

Latijn, maakt zeker dat het woord aan lift Frans is

ontleend,

au ba in 4 (Bi..), ,,land dat door de bewoners verlaten is en door vreemden

in bezit wordt genomen"', Fr. anbainc. Zie p. 24L
auberioen 1 {abeygocl 2, luihberguil 3), „kolder", Ofr. auberjon.

*Augustijn 2 (Auweslijn 2), „Augustijner monnik", Fr. i4«/7i<.s7/>i of

Lat. AHgusliniis. Zie p. 273, waar ik ten onrechte de

ontlening aan het Frans als zeker heb beschouwd,

avantagie 3 {avontafiio. 4, in de ,,Klucht van Trijn v. Haniborch", 5),

Fr. avanlngc.

avant-garde 3 {vangarde 3), Fr. fimtd-gnrdr. De apokope komt ook in

het Engels (vringiKtyil) voor. Vgl. a r riere-gardc.
Mag men dus voor deze beide woorden een Franse dia-

lektiese vorm zonder <i veronderstellen?

avant-perse ."), Fr. nvant-pi'-cln: veranderd naar perse (zie aldaar).

avenant 1 {ndvennnt 3), Fr. urenant. Vgl. „Essai", p. 87. De uit-

drukking iKivrniinl 2 is een gedeeltelike vertaling (zie

hierboven p. 32) van (/ fnveiKint.

aventroiic 2 (/lagetronh 3), „bastaard". \yaarscli|jnlik een Helgies woord.

Ik vind in Gun. (f, .542) een voorbeeld uit Stavelot van

aicohon, afgeleid van avoutrc, „echtbreuk"'.

*averij 3 {liaverij 3), Fr. avnrie of Ital. avnria.

*avoi 2 (Hii.i). , 134, 30) in de uitdr. „a voi varen"'. Moet men
lezen n noe, dat in het Oudfrans ,,a la nage, en bateau

"

betekent?

avoi t {nijhoi 2, jfthnie 2, jnvni 2, kerbhi 2), een uitroep, Ofr.

(iini , op verschillende wijzen bij ons gewijzigd,

avontuur 1 {inriitufe 1, ei>enliicr 2, (irrnihirc 3, Kir..). De vorm
eienfuer is zeker aan het Mhgd. ontleend; de vorm met
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d heeft een pseudo-etymologiese schrijfwijze (vgl. p. 8).

azijn 3 {aisü 2, aisel 2, cisel 2, uisin 2, nlsijn 1), Oh. aisil^ aisin.

azuur 2 {alsuer 1, lasner 1), vóórhist. Fr. lasur, Ofr. asur, uisu)-.

*baai {baeisch lalwn 2), Fr. hcd „bruin"? De tweede vorm is mis-

schien door toevoeging van een tautologies Nederl. suffix te

verklaren (p. 338). Ik beschouw het subst. baai als bij

ons gevormd door „vückbildung" (p. 335). Kan Eng. bnize

niet uit baeisc/i , bay uit Xcd. baai zijn overgenomen?
De baaiweverijen kwamen in Engeland, o. a. uit Neder-

land. Zie Ned. Wk. Is baide in siparsbaide hetzelfde

woord („Cypries haai")?

*baai {baeye 3), Fr. baie of Ital. baia.

*baaierd. Zie Ned. Wk.
baanrotse. Zie Tijdschrift, XIX, 88.

*b abel ie 3 {babbllie{?) 2), „lichtekooi", Fr. Mabille? Vgl. abreie.
baelnoot 3, ,,eikel, muskaatnoot". Godekroy (I, 563) vermeldt Ofr.

baleine „provision de noix muscades".

*baerber 2, „barbaar", Ofr. barbre (God. VIII, 289) oi L&t.bai-barus.

*baf fêteren. Zie Ned. Wk. s.v. halfetoen.

*baginereu 2, „schertsen, stoeien". Het woord zal wel bij ons zijn ge-

vormd van batjijn. Ofr. begiiiner toch betekent „z'ch

vroom aanstellen". Maar misschien is de uitdrukking bij

ons ironies bedoeld. De onderstelling van het Mnl. Wk.
dat het woord uit hadiner zou komen, is af te wijzen,

niet alleen wegens de vorm, maar ook omdat Fr. /;a(//«er

eerst in de 16e eeuw voorkomt,

bainais 1 {vcinais 1, binees 1). Indien de afleiding uit i^crnay juist

is, dan is de s bij ons zeker als adjektief-suffix op te

vatten,

baiveel 2, „winkelhaak", Ofr. bevel, Fr. buveaii, bévean.

bak 3, Fr. bac. De „Dict. gén." neemt aan dat Fr. bac uit het

Nederlands komt, maar een bezwaar is dat het woord

in het Frans reeds in de 12e, bij ons eerst in de 16o

eeuw voorkomt.

*bactreie 2, „bakkes". De uitgang schijnt Frans; het stamwoord kan

hak „wang" zijn. Zie andere woorden op c/e, p. 337.

balaffre 3 {barlajfe 3), „zwaardhouw", Fr. (16e e.) balafre., berla/fe,

Kr. halafre.

*baleie 3, „dans". Dit woord staat in Kiliaan (en dus ook in Bl.), en

wordtgelijkgesteldmet fta?o(/t'. Ook noemt hij het werkwoord

huleien naast baladen. Noch het Frans noch het Latijn

kennen ballade in de zin van „dans"; ook *l)alee komt

in het Frans niet vcor. Ik heb reeds opgemerkt (p. 306)

dat waarschijnlik balade door Kil. naar Ital. baUala is

gevormd, dat „dans" betekent. Heeft hij daarnaast een

analogiese vorm haleie gemaakt? Vergelijk kerneneie,

dat Kil. waarschijnlik ook uil kemcnade heeft ge-

vormd, evenals misschien ,/orMé(V' (zie aldaar). Opmer-

king verdient dat het Frans wèl kent se baladei^ ^,wa.xi-

delen, zonder doel rondlopen", en balade, „wandeling",

maar dit zijn zeer gemeenzame en waarschijnlik jonge

woorden,

balengier 2 [baUingie)- 2), „een schip voor de walvisvangst", Oh.bal-

lenier, balengier, ballinier, ballincjnicr, Fr. haleinier.

baleren 1, „dansen", Ofr. baler, Fr. baller. Het woord betekent ook

„zonder doel rondlopen", en misschien is die betekenis

ook aan het Franse woord eigen geweest. Vergelijk hier-

boven se balader.

"balie n 3, „sluiten door een hek", Ofr. bailler of bij ons gevormd

van balie. Vgl. verbaeigen.
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ballon 1 {halloen 4, italloen 3). De vorm met /» is zeker Italiaans.

*balote 1. Zie „Lekenspiegel", Woordelijst. De afleiding van Fr. IkiI-

loller is te verwerpen, daar dit woord jongis. Wisschien

staat het in verband niet Üfr. i>eloter, dat ook „stoten,

sehudden" kan betekenen.

*banden ')

.

„zich in benden verenigen", Ofr. se benilir of bij ons ge-

vormd van hiinic , bemle.

bankroet l {honkfrotc li). Deze laatste vorm zou uit het Italiaans

kunnen zijn overgenomen.

*bardasse 3, „schandknaap", Fr. Inn-dm-lie of Ital. harclussa.

bar en steel 2. Zie palesteel.
barentereu 2 [hnrtüren 2), „ruilen", Ofr. haraler, 6((y('/er. Kii.iaan kent

de betekenis „boete opleggen" aan dit woord toe. Afl.:

Ixirtcreer 2.

baret 3 {birrel 3), Ofr. hurrelte, birelle, Fr. Iianetle.

barge 4 {baerdsc 2, barse 2, barsie 3, hortjie o, herr/e 4), Fr.

birrji'j hevfje.

*barouchet 4, bij ons gevormd van Fr. Introuche (Littré, Supplément),

Ital. bdfoccio.

*bas 4, Fr. basse of Ital. bnsso, bassa.

*basement 3, „grondslag", Fr. (IGe e.) basement (zeldzaam) of verkort

uit sotthassenient (p. 304) of Ital. basanienlo.

*bastonade 3, Fr. banlonutule of Ital. baslonala.

*basture 2. Zie Mul. Wk. Het is misschien wat onvoorzichtig wegens

de enkele aanhaling van Du Cange het bestaan ten

onzent van baslttre, „pakzadel", aan te nemen.

*basuner 3, bij ons gevormd van basunen , of Ofr. btiiaiDeor (p. 311).

batoneren 4 {hi(slo)iefen 4), „met stokken slaan, schermen". Fr. hrilon-

ner heeft deze laatste betekenis niet. Misschien is in die

betekenis het woord bij ons opnieuw van 6f//o»
,
„scherm-

stok", gevormd,

baviaan 3 {baubijn 2, baJ>oen 4), Fr. bubouin. Baboen is gelijk aan

Eng. haboon. Vgl. „f^ssai", p. 52, en hieronder pla vant.

bedeguaerd 3, „meidoorn", Fr. (10e e.) bcdefjfo-d , Fr. béde(jo.r. Zie voor

de bet. de aanhaling in God., VIII, 311,

beffe 3, v^P^t, kleinigheden", Ofr. bcfe^ „bespotting, leugen-

achtig verhaal". Kn.. citeert o^k bcjfe, „babbelzieke

vrouw", dat van be/fen {hit(fen) kan komen. Trou-

wens Kii. . identificeert be/fen „blaffen" met be/fcn

„spotten",

beggaert 1 {borjaert 2, bjijnert 2), „ketter", Ofr. becjuil.

beignee 4 {bonrjnel 2), Ofr. bufjncl , bofjnet, Fr. beujnel.

bekkeneel {behhincel 1, Ixuhiuecl 2), „kapje onder de helm, helm,

hersenpan". Ofr. bacivel, Fr. bnssinet, betekent juist

„helmkapje". Waar.schijnlik isons woord hiervan gevormd
(let op onze vorm bm-Ueneel), met suffixverandering en

aanjia.^sing aan bel./;fn (p. 207 en 314). In het ,,Livre

des Mest." wordt behl.eneel vertaald met bacinet. üe
betekenis ,,hersenpan" is niet zeker in al de door het

Mnl. Wk. geciteerde plaatsen; zij schijnt zeldzamer ge-

weest te zijn dan die van „kapje", en is waarschijnlik

afgeleid,

bellouc 1 {bellunc 1), ,,geschuinbalkl", Ofr. oi /^es/onc, „in de lengte"

(niet als heraldie.se term gebruikt).

*benefiet 4, Fr. ,,r(]»résentatiün a benefice". Mag men bene/iel als het-

zelfde woord *benefielx, bene/ien beschouwen? Vergelijk

dan cincH'cl (p. 2f)4 en 321). Maar het woord schijnt te

jong voor die verklaring,

beniuvn 3, Fr. (KW e.) birijoui/n , Fr. benjoin.

*bergamot 4, Fr. bciijamolc of Ital. bcnjunioltu.

bern 3 {berne 3, brehi 3), „uitwerpselen", Ofr. bren, Fr. bnin.
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bernage 1, „de baronnen", Ofr. barnage.

be magie 3 {horage 2, boraide (Teuth.), britinagie 8), ,,een plant",

Ofr. bourache, bourage^ Fr. boiirrache.

bertüuden. Zie Tijdscbrift, XXV, 61.

betrachen 1 („Rosé", C, 7782). De betekenis is onzeker, misschien ,,tracb-

ten te verkrijgen". Het Ofr. tracier, dial. trachier heeft

dezelfde betekenis,

biee 4. Fr. biais.

bilioen 2 {bilon 2, beloen 4), ,,schuin afgehouwen balk of steen,

steen", Fr. billon. De betekenis „steen" is in het Frans

onbekend,

bizar {bienarcl 3, biesarj-e 'S), „elegant, onstandvastig, vernuftig",

Fr. bizarre of Sp. bizarro. Het Spaans kent alleen een

gunstige opvatting, het Frans een ongunstige (doch

vroeger ook die van ,,dapper"),

bize 2, „kleui'stof", Ofr. bis, dat evenwel niet als subst. wordt

gebruikt,

blaffaert 3, „bleek", Fr. blafarJ. Kil. noemt het woord ook als naam
voor een munt, „ongeveer dezelfde als blanche".

*blaffetuur 3, „raam". Zie Ned. Wk.
blandereel 2, sic leg. voor slandereel (D. War., I, 236, 34), ,,witte

kalvijnappel", vertaling van Ofr. branduriaus. Zie God.

blandurel.

b liter 3 (Kil.), ,,bedelaar", Ofr. billcleur, „die gewoon is naar de kroeg

te gaan",

boebaert 1 (Ro. 8030, var. fobaert), Ofr. bobert „aanmatigend". Vgl.

fobaert.
boetseel 2 (butseel 2, buutseel 1), ,,tonnetje, leren zak voor wijn,

buik", Ofr. bocel, boucel. Misschien is buchcle (Invent.

De Brcges, Gloss.
, p. 43) hetzelfde woord. Vgl. Fr.

bosel en De Bo, s. v. bosting.

boetseren 4 {bootseren 3), Ofr. bocer.

boezeroen 4, Fr. bcurgeron.

bof 3 (pof 3), Fr. bou/fe.

boeket 2 („Ypriana", I, 26). Moet men lezen blocket?

bolghe 2 (hoege 2, bocsge 2, boegie 3, biuh/e 2), „reiszak", Ofr.

bülge^ bougc.Yg]. Skeat, Concise Etym. Dict., s.v. budge.
hora {bomme 3, bonyie 1, bonde 3), Fr. bonde. De afleiding uit

pimcta is onwaarschijnlik. Weliswaar komt Fr. bonde

eerst in de 15e eeuw voor, maar bondon reeds in de 12e

(.,Dict. gén.").

bombarie 4. Zie „Essai", p. 61.

bon {boniie 3, bunne 3), „afdelitig, vak, houten beschot", Ofr.

bonne, bonde, borne, Fr. feo/'ne, „grenspaal, afscheiding

van het land". De Ned. vorm bonding onderstelt een

Ned. bonde = Ofr. bonde.

bonnefooi 4, in „op de b.", Fr. a Ia bonne voie? Vgl. Ofr. se nietre a

voie, „zich op reis begeven",

booten „slaan" (komt in Vlaanderen voor), Ofr. bonter. Vgl. over

habooten, „Album Kern", p. 123.

bordel 4. Zie broddelen.
*borstier 2 (Rek. d. Graf.). Lees in plaats van „sharen borstiers"

tihannborsticrs , nl. van de armborslier.

*botte 3, nslag", Fr. botte of Ital. botla.

*bot 1, „bloemknop" is waarsch^nlik Germaans, wegens de aflei-

ding bottel.

*bottein 2 {bettein 2), ,,,een soort bont", Fr. niilaine, dat o. a. bete-

kent „bcvervel van mindere kwaliteit"? Vgl. p. 283.

"bottelarij 4, bij ons gevormd van boliden. Het oude bollelrie 2 {bottel-

rijc 3) is het Ofr. tioteilleria
,

„plaats waar men de

. flessen bewaart".
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*l>ou\ve ;> {haucle l), gevormd uit hnudekijn (p. 335).

braireren 3 [hrcgi'i-cn 4, M.) „prultMi". Het Ned. Wk. verwijst naar

Fr. braijtier, doch ik vind dat woord niet. Wol Inayard,

hrn<iue, braguerie. Ik vi-rmoed dat zowel braijeren als

hnigatlc bij ons zijn gevormd van hraggacrd (zie hier-

onder).

*braggaerd 3, „fraai uitgedost man", Fr. (IG^' e.) bviujavd of van Gerni.

oorsprong,

bragoen. Zie brackoen.
*braket 4. Ik heb het woord niet opgenomen, daar de afleiding (zie

Ned. Wk.) onzeker is.

braokoen 2 {Itarkoi'ti 2, berkoen 2, brainoe)! 2), „balk", Ofr. bravon.

De heer H. J. Evmaki. dee<l mij opmerken dat in Wes-
TERBAEN, „Prosopopopa", VS. 65, bragoen voorkomt, met

de waarschijnlike betekenis van „leuning". Dit nu is

een der betekenissen van Ofr. tn-acon. Waarschijnlik is

bragoen hetzelfde woord.

*brandeel 2 {brandereel 2), „een wapen, gevormd door een loden bal

bevestigd aan een riem", Fr. (IGe e.) bran>lellc
,
„schcm-

mel"? Misschien bij ons gevormd van Cxcrm. brant^

waarvan ook Fr. brandir komt. Ten onrechte heb ik op

p. 13(j de afleiding von brandeel als zeker aangenomen.

Vgl. p. 311 en 313.

bras 2 {braesge 2, brarhs 2). „een maat", Ofr. brace, dia.], brache,

Fr. brnsse.

bras 4, „touw", Fr. brax.

brassen 2, Fr. brasser. Afi.: bras 3.

*brasserij 3, bij ons gevormd van brassen, naar het model van Fr.

brasserie.

braveren 3, ..zich dapper gedragen", tans „trotseren". Ook Fr. brarer

was vroeger intrans., tans trans,

bresil 2 [In-isil 2, brizelie 2, bresilie 3), „een soort hout", Ofr.

bresill, bresil, brisil , Fr. bresil. De " in Brazilië is toe

te schrijven aan het Spaans.

*breze 3, „gloeiende kool", Ofr. brese? De vorm brase 3 is Ger-

maans.

*brigantine 3 {hergantine 3), Fr. brignnlin (vgl. p. 295) of Ital. bri-

gantino.

bricole 3 {hricolle 3, briscole 4), „een sprong", Fr. brh-ole. Afl.:

bricolschot. Zie Ned. Wk.
broche (broetse 2, brulse 2, bruetse 9. , brokel, /<re«/c 4), „broche,

braadspit", Fr. broche, dial. broke. Kii.. vermeldt als

betekenis nog „spade".

*b roddelen 4 van brodden 3? Of is broddelen het grondwoord van
brodden^' In dat geval zou het kunnen worden afgeleid

van Fr. bredouiller ; immers onder de betekenissen die

het woord in Hoogd. dialektcn heeft, is ook die van

„stamelen". Een oudere vorm van bredouiller was brede-

ler. Het Waals kent brodi in dezelfde betekenis als ons

broddelen (Granik:., I, 79). Misschien is bordel 4 in in

bordel lopen (zie Ned. Wk.) door „rückbildung" uit

broddelen gevormd. De bijvormen berlel 4, brelel 4
kunnen dan in verband worden gebracht met de vorm
bortelen, door Kii.. naast bordelen, „aestuare", vermeld.

Vergelijk ook Fr. bredi-breda, „en brouillant tont par trop

de jin'cipitation", die, als er oorsprongsverband van deze

uitdrukking met bredeler mag worden aangenomen, in

het Frans dezelfde betekenisverandering als ten onzent

zou bewijzen.

*brokaat 3 {brocade i), Ofr. (tot de 17« e.) brocal, Fr. brocart, of

Ital. broccato (p. 306).
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*broket 4, bij ons gevormd van Fr. hrachr, dial. Imujue'-:'

*broos 3, bij ons gevormd van hroseken 3, Ttal. horzacrlnno.

bron wier 4. Zie Ned. Wk.
^brouwieren 3 (Kii,.), „beschouwen", bij ons gevormd van lirowier.

brninelle 3 {bruncpJhijn 2), „brunette", Ofr. brit>iele, fem. vsinhriinel,

gebruikt als substant. In (toü. komt Brtinedu als eigen-

naam voor.

^bruselie 2. Zie „Essai", p. 65, waar ik te gemakkelik over het ver-

schil van betekenis ben heengelopen,

bruwijne 3 {broiiwijne 3). Zie Ned. Wk.
buffelen 4, „slaan, veel eten". Fr. bnuffer beeft de laatste betekenis,

bui 3 {buide 3). Zie „Taal en Lett." , XV, 131.

*bnilloenen 2, bij ons gevormd van '^li'/illioen {bilUoen) of Fr. biUonner.

1. buis (hiiise 2), Ofr. bitse
, bnise , }>usele (oudste voorbeeld van 1313,

in Dü Cange, s. V. buH-i). ïe St. Pol („Rev. pat. gallor",

IV, 59, 2G8) zegt men nog }nicli
,
„kacbelpijp

, aarden pijl",

huise en baisse \ in het Waals biisse, buisse en het dimi-

nutief buzai (Grandg.). Daar de vorm l)nch niet uit Ned.

huse noch uit huis kan komen , is het zeker dat de

vFOorden oorspronkelik Romaans zijn. Vergelijk misscbien

Retor. büs3hen^ „houten jjijp van een waterleiding"

(Pall'oppi) en Ital. bucciiwlo^ iipijp< l'^^s van een

fles". Ik geloof dat al die woorden, met Nederl. /nu'.s,

tot eenzelfde familie bejioren. Is bet stamwoord buxca

(van }>i(.ruiii ?). Maar biu-Kvi beeft een korte u en wij

hebben een lange x nodig. Vergelijk ecbter jnileuni

dat dezelfde onregelmatigheid vertoont (Nyhop, I, § 204).

Buclie zou dan oorspronkelik Pikardies zijn (vgl. Fr.

haisser , Pik. l>acJié in „Rev. pat. gallor.", IV, 30), en

eveneens bnsse (vgl. Fr. paroisse en Pik. parossc, par-

)'orJie,hv\ Siemt, „Ueber lat. c vor e und i imPikard.",

p. 24). De vorm met z is zeker ook dialektics (zie o. a.

GöRLiCH, „Die Noi'dwestlicben Dialekteder langue d'oïl",

p. 03, en „Essai", p. 72). Desnoods zou ?)((/.s.s(> ook Pikar-

dies kunnen zijn (Siemt, p. 28). De oorspronkelike bete-

kenis zou dus geweest zijn „van hout".

2. buis (buisse 3, buise 3), „scbip, beker, maat", Ofr. buce, hnsse^

biise, bnsche (in Froissart, II, 430 var.). Te Duinker-

ken zegt men nog buclie of buia (het is onwaarscbijnlik

dat dit bet Nederlandse bids is; dat zou zijn overgeno-

men met een andere uitspraak). In vele Westelike patois

komen busse en buse nog voor (God.). Het gelijktijdig

, voorkomen van vormen met c/«, iS, z maakt waarscbijn-

lik dat het 't zelfde woord is als buis (1). Zie bovendien

Ned. Wk.
3. buis, „kledingstuk". Zie wambuis.

^buitelen 4. heeft niets te maken rast Fr. Jxilor, dat „stoten" betekent.

*bulge 2, „gezwel", doet wegens zijn betekenis denken aan Fr. /;0!(;7e,

waarvan het een pseudo-latinisatie zou kunnen zijn. Maar
waarscbijnlik is bet woord Germaans. Zie Skeat, Concise

Etym. Dict., p. 54.

*bultureren 2 (Jan Yp.), „zwellen", pseudo-Latijnse afleiding van btdt)'

bureaulist 4, Fr. buralisle.

bureel 4 (bureau 4), Ofr. bnrel, Fr. bureau. Zie p. 320.

^burlesk 4, Fr. burlesque of Ital. burlesco.

burre 3, Ofr. Jourre, horre, Fr. bure.

'bursaal 4 (v. ii. W.) „zakje dat gemaakt is gelijk een beurs", Ofr. boursel, of

boursaut met sufBx verandering? Fr. boursal is zeerjong

en heeft een speciaal techniese' betekenis,

butoor 1, Ofr. buslor {?), Fr. bulor.
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c e n a 1 11 e r l

cent 4,

*ccrvfllaat 4,

cessen 1

c 11 n p p e 4

c 11 a V m o 1 1 e 4

*chassinet 4,

clia toni 11e 4.

cheinise 4

c h t' mist 4

,

*c h e r k e 2.

c h e V a e 1 1

c h i n e i e.

c 11 i r 11 r f^ ij n

choqueren

chrysant 2

,

cichorei

c i n o p e r 1

cip 3

ei pau 1

cirografe 1

ei tole 1

*citrulle 2,

cittel 1

ei vil iseren 4 (M.),

*dagge 2

(lammen 3

*d a m n e r e n 1

dangerois 1

(,littnc.", IV, '.•744), „senator", Fr. si'mtleiir. Desnoods zou

het woord ook .,senaat" kuniion betekeiiiMi . maar Ofr.

xriiiiline komt eerst laat voor.

bij ons afgeleid nit retithrti (1670), Fr. cpnli)m'.

Fr. (1(5" e.) rrrvclut of Ital. rrrvi'llnifl. Zie „Essai", p. 53.

{cltis^rn 1, /s/s.sv'i) 3, sissi'n .3, sussen 3\ Fr. ce<isi'r,

Afl.: iiesiis 2 „het ophouden", i/i'cliis, 1 „einde".

((luoTiii:, p. 300), „floretzijde". Ktyiii.?

(GuoTiiE, p. (J2), „poider van gelnaude klei". Etyin.V

. hij ons gevormd van Ofr. rlmssin met het sufhx el.

Zie p. 27i^.

{ea>}üse 4, v. i). W.) , Fr. c/ichunv. De tweede vorm is öf

een latinisatie van r/icmise !>i' Ital. catnicin . aangepast

aan het Frans.

Fr. cliimisie veranderd naar cliemie.

De betekenis is niet zeker; het wordt genoemd tegelijk met

woorden voor „plank", enz. Zie Littré, s. v. ceree.

[ciiral 3), Fr. rhernl. De tweede vorm is Italiaans.

Zie sen eie.

{cijrurgien 2, siroergijn 2, rirorgie» 1), Ofr. cirurglen.

Verg. surgien.
{tsockeren 1, tsuchere)! 1, sncJieren 1, jocUcroi 1), Fr.

ehoquer. Tegenw. nitsluiterid figuurlik.

„een edelsteen", hetzelfde als rrisout („Essai", p. 147).

Zie hierboven p. 17(5.

{cicoreye 3), Fr. (nog in de 17« e.) cicoree, Fr. chicoree.

Door volksetymologie tot sitifierlj geworden. Reeds in

„Lanfr." leest men suckereicle , en in Kii.. siiycherge.

{cinople 2, cinoher 3, sinober 3), Ofr. cenolwe, Fr. cinnhre.

Zie Die/, p. G79. Het Oeng. heeft ook chwpev.

{cippe 3, sip 3), „boeien", Ofr. ccp gelatiniseerd. Vgl.

echter p. 139.

Het Mnl. Wk. (vgl. Tijdschr., IV, 201) brengt dit woord

in verband met Westvla. sepauw. Het komt voor in de

uitdrukking cipnu maliën, „zich optooien". De afleiding

uit Ofr. chapeau past noch voor de vorm (daar niet

in de Nomin. zo vroeg woorden zijn overgenomen) noch

voor de betekenis. Eerder zou ik willen wijzen op Ofr.

cliipe „chiff'on".

{cirogrefe 2, rhirograuf 4), „autografies getekende akte",

Ofr. cirngrafe, rirogrcffe, Fr. rliirographe.

{silole 1), „muziekinstrument", Ofr. citoJc. Sic leg. „Ovl.

Ged.", II, ö2, in plaats van tihole.

„pompoen", Ofr. rilrole, cihxlle (16" e.), Fr. cihunnlh',

of Ital. rilruüo.

(één voorbeeld). De afleiding uit coutel is af te wijzen

wesens de verandering van de beginkonsonant.

Fr. civiliscr. Bi., heeft civiliteren. Is dit een drukfout?

{degge 3), Fr. dngue? Deze afleiding is onzeker; men
zou bij ons *dnge verwachten. Vgl. Eng. üagger, en

hieronder degen.
(dfimen 3), „damspelen, een dam leggen", Fr. (latner, dat

alleen de laatste bet. heeft. Is het in de Ie bet. bij ons

van dam gevormd?
{dnmpneren 1), „veroordelen", Ofr. (houncr, dampner of

Lat. dauinare, dat in de Middeleeuwen ook met p werd

geschreven. Zie Du Cange, s. v. dampnaticare , damp-

nificus.

(tlangereHs 3), „trots, gevaarlik", Ofr. dangeros, Fr.

dangereux. Kii.. kent nog slechts de tweede betekenis.
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"(lante 3 (Kii..), dantinne 8 (Ivii..), „luie vrouw, lichte vrouw". Vgl. Kii..

(hinten, danlinnen, „ineptire", dolelore, „insania"; daar-

na&stdanlelorie 2, waaruit het bestaan van een vorm dnnlel

blijkt; dale in lan.dalc (Kn..). Het is de vraag of deze

woorden iets te maken hebben met Fr. dadais, Ofr.

dadee, Fr. dand'ni, Eng. dandy, lo dandie, Ital. dondolo,

dondolare

.

*degen 3 (dar/en 3). Is dit een afleiding van Fr. darjue? Vgl. p. 297.

*delectatieus 2, by ons gevormd van Fr. delectalion of met suffix-

verandering van delectalif. .

deputeren. Zie Tijdschrift, XXIII, 8.

desadvoi 4 (M.) {desaveu 4, Boey), Ofr. desavoi, Fr. désaveu.

desavoueren 4 {dcsavoëren 3, desadvoieren 4, M.), Fr. désaroner. Vgl.

advoyement.
*desolaet 3, „verlaten, verwoest, bedroefd", Fr. dé^olé of Lat. deso-

lalus. In de laatste betekenis zeker Frans.

*despage 4 (M.), „vonnis over verliezen ter zee", Fr. f/(.sp«c/*e of Sp. A'.sj)ac/(o?

*despageren 4 (M.), „zeerecht vonnis geven". Bij ons gevormd van despaf/e of

Sp. def:pachf(r? Vgl. d i spa t cli eur.

*despotikaal 4 (M.), bij ons gevormd van despotiek.

*detri veleren 2 {trivcleren 2), „in vrijheid stellen", Ofr. destraver?

deusaes 3 in de uitdrukking „lieden van d." Vergelijk Eng. c/c!/c«<fe

(MuRRAY, III, 277) en Hoogd. daus es (Grimm, II, 854).

diskoers {discours 3), „verhaal, gesprek", Fr. discours, dat in de

16e e. de betekenis „verhaal", en nog in Ct. Sanu die

van „gesprek" heeft,

di spat ch eur 4 {dispacheur 4), bij ons gevormd van Fr. despache.

*dispenseren 2, „uitgeven, besturen, vrijstellen van". In de laatste bete-

kenis Middele. Lat. dispensare of Fr. dispenser, in de

2o Lat. dispensare, in de Ic Ofr. (Jispenser.

^disponeren 2, „plaatsen, ergens mede doen wat men wil", Fr. dispuser

gelatiniseerd , of Lat. disponere. De tweede betekenis is

Frans,

dispost 3 {dispoosl 4, M.), Ufr. dispost, Fr. dispos. Kil. geeft als

betekenis o. a. op „constitutus", zeker naar de etymologie,

dissimileren 4 (M.) schijnt ouder te zijn dan Fr. dissimiler.

*divijn 1 {devijn 1), „gedachte, oordeel", bij ons gevormd van Ofr.

deviner „onderrichten", of Ofr. devin „profeet" met ver-

anderde betekenis,

dobbele 2, „een gouden munt", Ofr. doble, doublé.

dobbeleel 2, „balk", Ofr. debiel, Fr. douhlcau.

*dobbelen 1, „met dobbelstenen spelen", bij ons gevormd mi dubbel. TA^

hieronder dubbel,
dobbel eren 1 {dubbeleren 2), „verdubbelen, dubbel worden", Ofr. c/obZer,

doubler , dat ook trans, en intrans. is.

dobbelet 1, „gevoerd kledingstuk, in tweeën gevouwen voorwerp",

Ofr. doblct.

doblitse 1 {dobbelice 2, dobbeliche 2), „kaars met twee pitten", Ofr.

doblise (één voorbeeld in God.). Daarnaast hebben zeker

*dobliz, doblice bestaan,

dolfijn 3 {dolfin 3), „halsdoek", beide in Kn,. Etym.?
dos 2, „huid van de rug voor bont", Ofr. f/os, De uitbreiding van

betekenis schijnt eigen te zijn aan het Nederl. Afl.: dos-

sen, vermeld door Kil.

*dossenaer 3, „lastdier", Ofr. dossiêre, „lederen riem die men op het

zadel legt van een trekpaard"? Vgl. p. 312 en 313.

*dosseren 4 (M.) {ilorseren 4, M.), „op de rug schrijven", Fr. endos^er?

Ofr. dosser betekent „op de rug slaan",

douccur 4, „klein geschenk", betekenis onbekend in het Frans,

dozijn 1 {dosine 1, desijn 2, dossine 2, deseyn 2, douzijn 4,

dousain 4, M.), Fr. douzaine met suffixverandering, of
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Ofr. ilosine (één voorbeeld in God., en één van dosin

„douzain").

dr;i>;t'e l (^(/((K/ic 2 , trtiijii'2, trniii' IJ, tcriiie3 , Irrsio 2),0fr.(lraiiie,

Fr. diiun'c. Zie p. LT)!. Misscliicn lieeft Ital. hfijtji-n op

de vorm invloed j^ehad.

draperie re 2, ,,i)laats waar nuu het laUiii hewaail'; liet woord staat in

de Statuten van de Duitse Orde; het Frans lieeft daar

i/ni/).'/M', maar (ini). vermeldt die betekenis niet.

dubbel 2 (./(//<'-.// 2, dohin'l \), „(adj.) dubbel
,
(subst.) dobbelspel

,

duplieata", Ofr. dohie, Fr. douhlc. De tweede betekenis

lijkt op die van Fr. douldri ^ term van het triktrak.

Tocli sehijnt ze zich bij ons te liebben ontwikkeld.

*dubieus 4, Ofr. duOilus? Latinisatie van Fr. donteax'^ Gevormd van

Lat. duhiw;^ naar het model van douletix?

*dubloen {duhlieloi-n 3), Ofr. douhUm of Sp. duhlun.

duel 4. De betekenis van het woord maakt Latijnse oorspronji; zeer

onwaarschijnlik.

*duyc 2, in „peer de d.", Fr. duc'?

ui se 3, „bijzit", Ofr. loiise „meisje"?

*duit 1 [duit 1, denil 2, dcil 2, duits 1), Ofr. r/o/.s, Fr. dcit.v^

duren, „volhouden, verduren", Ofr. dta-er. Afl.: verduren i, maar
vgl. p. 30.^.

duwiere 1, „onderaardse gang, sloot", Ofr. duicn', dat de betekenis

„sloot" niet heeft.

*duwiet 2 (één twijfelachtig voorbeeld), „geheime schuilplaats" (?),

Ofr. ihiii of cotiduil?

ebene 1 {eiheuel^ <'/<c« 3, tddieni), Ofr. etcne, (?'t'/(f. Vgl. „Essai",

p. 30 en 149.

eester 2 (heester 3), „boomgaard", Ofr. est re.

effekten 4, Fr. e/fels {puhlirs) gelatiniseerd.

egaal 4 {enrjaul 4, Focquenbr. , dial. ieiiijditl)^ Ofr. «/<//, engul

ingal , Fr. égal.

email {esmuelS, amaus2^ irnaus2^ iniaes2), Oh. esma'd ^nniail.

Fr. émait , meerv. émaux. Zie p. 321.

emigrant 4, Fr. (18e e.) émifjrunt.

enten 1 {inlen 1), Fr. enter.

entcnaille 4 (M.), „inwendige strijkhoek", Fr. tenaille „angle rentrant".

*erabel, sic leg. voor teraliel
, „V. Bomen", G.")?

errement 3. Kir., geeft de betekenis niet op, doch vereenzelvigt het met

erre ; het is zonder twijfel Ofr. c/w, erremeiü
^
„reis".

espentijn (hespentijn 1, espijn (?) 2), „mythies dier", gevormd van

aspe naar serpentijn, of serpentijn vervormd naar nspe.

essaelgieren 1, „aanvallen", Ofr. essttillir.

evalueren 3 [vnluirrren 2), Fr. cviducr. De 2c vorm komt van Ofr.

eidluer of avaluer. Het Oudfrans kent ook vnluation.

faes 2 {vasc 1), „franje". Ofr. fuisse, fdsse betekent „band".

*fabelen 3 {fawelcn 2), Ofr. fnlder^ dial. favler, of bij ons gevormd
van fdliel^ fmele. Zie p. 2.51.

*fabriekaat 3, bij ons gevormd van fuhrunté of Ital. ftddiricdtu'f

fadde 1 {vtidde 3), „zwak, lui, laf", Ofr. fade, „zwak, zot",

Fr. fade.

fagoel 1, „teken dat de ridder aan zijn lielm draagt", Ofr. failiuel,

„zakdoek", waarvan het dimin. is fdclifdet, en waarvan
een dial, vorm farhol kan bestaan hebben of fiiilutel.

Zie p. 143, 1.52 en 2G.5.

*fagot 4, Fr. fmjot of Ital. fagotfo. Tegenwoordig heet het instru-

ment in het Frans hasson.

fackeel 3 {racbeel 3), „timmerwerk waarop het dak rust". IJij ons

gevormd uit f«/. en «v/? Zie p. .33'.).

Verband. Kon. Akad. v. Wetcnsch. Afd. Lctlcrk. N. R. UI. VII. 23
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faktorij 4 {facteurije 3), Ofr. facloric, of met synkope uit Fr. fac-

toreric

faliekant. Zie feil.

falise 1 {felise 1, sic. leg. voor p/;c.s/'sc, Troy., 33337), „klip"

Ofr. falise, Fr. falaise.

*fallist 3 (Kil.), „advokaat die cliikaneert". Bij ons gevormd van fallere en

isl? De analogie van Wvlaams kratlhl zou in /a// eerder

een subst. doen vermoeden.

*fantast 3, Fr. funlasque met suffixverandering, of „rückbildung" uit

fnnlatilick.

farnizage 2 (sic leg. voor /"rt/'JiHra^c, Inv. Br.,III, 300), Fr. i'C)'//)s.sf(f/e.

*fataal 3, Fr. falal of Lat. fatalis. Kil. vermeldt het woord als

subst. in de zin van „fatale termijn", Middele. Lat.

fatalia.

fateren 3 (Kil.), „beuzelen". Dit woord staat zonder twijfel in verband met

Fr. f((lraf;, Fr. (IGe e.) fatrer, „een werk op grove wijze

uitvoeren", Ofr. fastrouiller, „onzin vertellen",

fau SS et 3 {fossct 3, falset. 4), Fr. faussel, Ital. fahello. De eerste

twee vormen zijn zeker Frans, de derde is Italiaans,

fazant {faunen 1, faisaen 1, fassacn 1, pliysaen 2, pheijsoen 3,

fasiaen 3, faisant 1, fesani), Ofr. faisan, fesant.

1. feil 3 (facl 2, faelge 1, falie 1), „fout", Ofr. faille, diah fale,

falie, fade. Misschien komt de vorm feil, die jong is,

van feilen. Afl. : faliekant 3.

2. feil 4 {falie 2, faele 1, fallic 1, faille 2, valic 2), „sluier,

vaatdoek", Fr. faille, dial. faile.

fekalieën 4, Fr. fécal voorzien van een Latijnse uitgang.

*fel 1, „kwade trouw, nijd", Fr. fiel of Lat. fel.

femele 2 {fimele 3, fum<le 2, fimel 3), „kort vlas", Fr. (clianvre)

fernelle. In het Frans vind ik geen voorbeeld van het

gebruik van fernelle in deze zin als subst. Afl.: fimelen 3,

femeJen 3, „vlas plukken, een vervelend werk doen".

Daarvan friemelen? Zie p. 289.

*fenicle 2, sic leg. voor seniele (Jan Yr.), Lat. feniculum.

fenomeen 4, Fr, phénomène. Het akcent bewijst de Franse oorsprong.

*fermaelge, sic leg. voor chermaelge (Dier. Mem.), „gesp", Ofr. fer-

inaille.

fermentuit. Zie „Taal en Letteren", XV, 29.

fermerie {firnieric 1, formevie 2, fermerije 3), „infirmerie", Ofr.

ferme/ ie, formerie. Zie p. 200.

ferpel 1 {forpel 2, ftrpeel 3, verpel 1), „kwade trouw". Het is

waarschijniik dat dit w,oord uit het Frans komt, wegens

de grote veranderlikheid van de beginklinker, die schijnt

te bewijzen dat het akcent oorspronkelik op de eind-

lettergreep viel. Het woord is hier misschien door bemid-

deling van het Hoogduits gekomen (Mhgd. Ferpelei), en

staat zonder twijfel in verband tot verpil, rory»//, bijvorm

van goupi\ „vos".

fiecken 3 {fijcken 3), beide in Kil., „met de punt insteken, vast-

maken", Fr. ficher, dial. fiqiier.

*fierilafanse 3, „een plantaardig sap", van Lat. ferula met een uitgang?

figureus 2 (Hs. Ypeum.), Ofr. virjonrexis , Fr. vigóureux.

fijn 1, „doel, inrichting, sluiten van een lening", Fr. fin. De
laatste betekenis is onbekend in het Frans,

filet 2 ifilo'-^ 2), „versiering van kruisen en kaarsen", Fr.

feuilht, dial. *feulel , *folet.

*fillieren 2 [pliilieren 2), „vensters in het lood zetten" (?). Vgl. Fr.

filer Ie plomh, „er lijsten van maken om ruiten in te

zetten". In het Mnl. is het objekt „huis", niet „ruit".

*fineel 2, één voorbeeld, betek. onzeker, „stuk hout"(?). Moet men
lezen lineel, Ofr. tiiiel?
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*t'iuen 1, bij ons van fut, of Ofr. jiner. De betekenis „een pcldlenin»

sluiten" is onbekend in bet Frans.

*fitsrtu l {rilsiiii 1, vissr 1, /issi; .'J, iw/nc/ic ."$), „liiiiizini;". Het

„Livre des Mest." geeft de Franse vorm /irlimi^ die men
echter van eUlers niet kent. Onduidelik is de verhou-

diiiiT van ilit woord tot fhse en de beide andere vormen»

zonder au.

*flaioteren "J, „fluit spelen", afgel. van Dfr. /liijdl „fluitje". Of moet men
lezen /Juioli'rcii , Ofr. /Injoler?

fianibees, op bet eiland St. Thomas gebruikt voor „flambouw". Staat

dit woord in verband met /lamheel, (lanilieett (bijv. als

meervoudvorm?), of is het een ander woord, bijv. Ofr.

/htt)ieche, „vonk, toorts" (twee voorbeelden uit Lille.)?

flambouw 4 {jhinihoel 3, ftwiUeeit i5), Ofr. /hinibel, Fr. jliiniheau.

Flamhceu kan een Vlaamse wisselvorm van /lamlioiar

zijn (vgl. /Jeeuii' n. /hntir).

flankeren 3, Fr. /Iitmiucr. Een twijfelachtig voorbeeld van de Inlin.

Ihickicren, gebruikt als substant. in „Ovl. L. en Ged.".

*flassaerge "2, „deken", Ofr. (laa^aire, of dimin. van /^«.s.sat'c/. God. citeert

ook een vorm /Jiissnii-.

*flexe 3 (Kil..), «slag, lelik meisje", Hgd. fex:>

f 1 e r e c ij n {/ledfrcijti 1 , rli-ilercijn 3
,
percijn 3 ,

pi'rlesijn 2 ,
plaslj)i (?) 2),

„jicht", Ofr. i>lei(ii>sin, Fr. pli'uri'sii'
^
„zijdewee".

1. fleuret i (fJorel 4), Fr. (16c e.) floret, Fr. flruret.

2. fleuretzijde 4 {floretzijde 4), Ofr. floret, Fr. fleuret. Is flourtee bij Ku..

een drukfout voor flourete?

floers 2, Ofr, vetos, velous, Fr. retours. Het schijnt dat de vorm

,
met r jonger is in hot Frans dan bij ons. Is hij oorspron-

kelik misschien dialekties Frans? Of is r bij ons inge-

last? Vgl. jaloers.

*floreit, sic leg. voor floroil (Herman, „Gesch.d. R."), „kleurstof",

Ofr. floree?

*floruere (Rlusuu.), „versiersel van de zang". Men denkt aan [tal.

fioritura, maar het Ofr. kent noch *florure, noch

^/lor.'ture.

*flueren 2. In de betekenis „vloeien (van papier)", in het „Livre des

Mest", waar het Frans ook fluer heeft. God. vermeldt

echter die betekenis niet. Vgl. fits au.

fluim {flume 2, fleunie 2, vlieme 3), Ofr. flume, fleume, flieine,

Vgl. Rom., XXVI, 105.

fluit (flatniet 2, flule 1, floite 2, fleute 1), Ofr. fl<nite, fleüte,

Fr. fliite.

*fluiten {flulen 2, floilen 3, fleuiten 2, fleiten 3), Ofr. flanter,

fleüler, of afgel. van /luit.

fluwijn 2 (foine 3, fouwijne 3, flouwijne 3), „marter", Fr. (10" e.)

fluiue (Li.), Fr. foiiine. Vgl. p. 289.

fluwine 3 {flnuirine 3), „kussensloop", dial. Fr. fluine, fluine. Zie

Rom., XX VIII, 1H4. De verklaring van Thomas heeft

dit bezwaar dat fluine niet schijnt voor te komen in de

Noordelike diabkten. Pulwijne (Kir..) is zonder twijfel

een latinisatie van fluvine of een aanpassing aan jtulwe

(peluw),

fobaert 1, Ofr. fober t. Vgl. boebaert.
foelie 2 (foelije2, fuclt/c2, fnlge2, fo'ieS), „mctaali)laat . foelie",

Ofr. fueille, Fr. feuille. De tweede betekenis is onbekend

in het Frans. Zie „Essai", p. <!<!.

foeteren 4, Fr. foutre (werkwoord en tussenwerpsel).

*fointe 2 kan niet Fr. fotile zijn, dat alleen van metalen wordt

gebezigd.

*foliant 4, bij ons gevormd,

font ie 2, „magazijn", Ofr. fotidiifiif. fnuieipii'.

23»
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*forgie 2 {founjie 2), „liet beslaan van paarden", Ofr. forge, of

valt het akcent op ie? De vorm fonr(jie pleit vóór deze

onderstelling. Maar Gou. geeft *forrjic niet. Het tan bij

ons of in België van forrje zijn gevormd,

ormenteit 2. De betekenis is onzeker, „gerstepap"? Ofr. fromoUee'?
Maar dan zou men bij ons */'or»7ien<eJc verwacbten. Vgl.

echter floreit.

fors {forts 3), Fr. force^ als adj. gebruikt. Desnoods zou het

een „rückbildung" kunnen zijn uit forlsig (Kir.).

fortuin 2, Fr. forLunc. Betekenissen 1. „storm", ook in het Oudfrans;

2. „geluk" (ook Frans); 3. „rijkdom" (eveneens).

fourragères 4. Ik vind dit woord niet in het Frans.

framboos 4 {frnmJ)esie 3), Fr. framhoisc. De tweede vorm is aangepast

aan hesie.

frese 2 {freize 2, frcsie 2), Fr. frdisc. De laatste vorm door

analogie van })esie.

fret 2 {freit 2, frail 3, forel 2), „winst, rente", zeker hetzelfde

woord als frait „kosten",

fiikadel 4 {frihkadel 4). Fr. fricandel., fricandeau heeft een geheel

andere betek.

friseren 3, Fr. friser. Kil. geeft daarnaast vrieseren, evenals rrics

naast fries, zeker een pseudo-etym.ologiese schrijfwijze,

froisseren 4 (frolsieren 1, frotseren 2, froolsercn 2, frocliieroi 2,

fronseren 1 , frulseren 1 ,
friseren 2 , frilseren 2) ,

„breken,

beledigen", Ofr. froissier, dial. frorJiier^ Fr. froisscr,

Afl.: frulseleren 2.

front 2, „bladeren", Ofr. fronde.

frontsijn 2 {frolsijn 2, fronsein 2, fransijn 3, franchijn 3), ,,perka-

ment", Fr. fronein, dial. fronchin. Zie Rom., XXVIII,
186. De vqrm op em staat dicht bij Lat. francenuni

(Du Canoe, III, 587). Afl.: fmnscnen.

fruitage 3, „fruit (koUekt.)", Ofr. fruiUKje. Kii,. vermeldt de betek.

„festoen", die het Frans niet kent.

fruiten 1 (j'riten 1, fruien 1, fruiten 2, frijctcn 3). Zie „Essai",

p. 122.

1. fu 3 (één voorbeeld), „wens", Fr. vacn.

2. *fu 2 (één voorbeeld), „schaamte". Etym.?

fulgie 1, „prieel", Ofr. foilliee, dial. foillic, Fr. feiiillée.

*fulp 4 ifelp 4, felpel 4) „fluweel". Vgl. Ital. feljiu, „pluche".

Ofr. felpe, frepe betekent „lomp",

fuse 3, „muziekterni", Ofr. fnse. Zie Bouillet, „Dict. des Sciencep,

des Lettres et des Arts"~, s. v. croclie.

fute 3, „uitvlucht", Ofr. fuile.

*futselen 1 (af te leiden uit futselaar 1; het ww. eerst in Kir,.) (fil-

selen 2, af te leiden uit filselaar 2, fcuselen 3). Vgl.

Ofr. fouchicr, Fr. fouger
,
„fouiller Ie sol",

fuwer en 2 Fr. vouer. Beide vormen komen slechts éénmaal voor. Is

frnwcrcn 2 hetzelfde woord? .

*gaal {(jale 1). In het Frans eerst in de 16e eeuw.

*gaenge 2 kan niet Fr. ganse zijn, dat veel jonger is. Trouwens het

woord komt éénmaal voor met twijfelachtige betekenis.

*gaffeloen, sic leg. voor gaffoen (Troy.), Fr. iavclol met suffix-

verandering?

*gaffreie 3 {gajfrcida 3), „een gebak", bij ons gevormd van gaufre?

*o-affrie 3 {gaffreye, Plant.), „afval van de gans". Etym.?

(ralei (galeie 2, galeidr 1, galce 2), Ofr. gah'e
,

gaJie.

*galeie 2 {gallijc 2), „galerij", door synkope uit '/((/cr/e? Vgl. p. 314.

galerij 3 {galderij 4, gaanderij 4), Fr. galerie. De laatste vorm is

aan volksetymologie toe te schrijven,

gal i ga en 1, „een specerij", Ofr. (/«//«(/«i. .
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jialjas 4, Fr. ijiilt'iisse.

*^alj(>tii i'inlroti il, i/i(//i(ic»i -i), „sodit S(lii|>, snuit (van een Mhiji)

fjt'lieiiii «ji'iiiak op een srliij)", Vr. iiulion of Sp. ijnl inn

Do laatste betekenis is onbekend in iut Fianf'.

*jj;aljoot .! {ijiiliol 1, (jnlrotc 3), Fr. iiul.olf ot' Sji. ijnh-ttlr.

iJfalop (icd/oyi 1, ijnlopitf 3), Fr. ii"l"l'> «Hal. ualnii. Welke ook

de oorspronj; van het woord nioj^e zijn , liet is zeker

dat wij liet uit liet Frans hebben, wegens lietakcenten

de at'svisseling van u< en g.

jjalopperen 4 (waloperen 1), Fr. ijnloper, dial. wulupi'f.

ganialien 2, „kameleon", Ofr. (junudion.

garantie 4. Ofr. ij(trami'.

garanderen 4 {iiurrnth'ri'ti 4, wtiranderen 3), Ofr. iii<iiiini<lir
, dial

iriinonlir.

^garbeleren 4 vBi,.), „uitziften", Fr. (jrahclcr^ „door een zeef laten j,'aan", cf

Ital. rjufhcUiiff , zelfde betekenis.

*garbeleur 3, bij ons gevormd van (jarbelercn. Afl.: ijaerbelcurcn 3.

garderobe 3 [wnnli'rohc 2, icai'rilierobe 2, ivacrdercithc 1, waerde-

rihhe 2), Ofr. yanlcrobe, ijardereubi', dial. uartlerobe,

Fr. ijiirderobe.

gareel 3 iiinn-fl 2, iiorrcfl 3, (jniii'i'l 2), Ofr. <jorel, fjolwrel.

gargoense 2, gevormd van ¥t. jargon, dial. (jaryon.

garnate 2 (gnrnants 2), „soort van wijn of likeur", Ofr. i/nninrlie.

*garrelen 1 „schreeuwen (van vogels)", Ofr. (/«>-i</t>>-, of klanknabootsend?

gebruseert 1, „goudgestikt", Ofr. brochié, Fr. broche.

gedanteert 2 {ijetandeerd 2), „heraldiese term'', Fr. denié. Zie p. 314.

gekarteelt 1, Ofr. cretele.

*gecasselcert 2 {(jcrasseljeerl 2 , <jecasleleert 2). Ety ni .

?

gelei {ijelcie 3, jaleic 2, juleie 2), Ofr. jelee, jatee, Fr. ijelec.

gemangiert 1 {mnmjiert 1), „verminkt", Ofr. mehaignié. Smst.: teman-

gierl 1.

genealogie 3 {genalesie, Brab. Y., Bijlagen, Dl. I, p. 601), Fr. généa-

logie. Zie p. 268.

gerfau 3, „soort valk", Ofr. gcrfaut, gerfanc, Fr. gorfitut.

gerruleren 2. Vgl. garrelen.
*getrahijnt 1, „vals", bij ons gevormd van Ofr. trninc, „verraad, list"?

ghiolier 3, „gevangenbewaarder", Ofr. iiinlirr, Fr. geólier.

*giraffe {g/iiera/fe 3), Fr. girn/fc of Ital. gira/fa.

gi roffel (grrnffel 1, grnffrl 1, groeffel 1, gariojfel 1, genoffel 3,

ginoffcl 3, ji'no/l'el 4: , sanno/fel 3), Ofw ginoffre
,
grnofre,

gcro/le, giro/Ie, Fr. giro/Ie. Zie „Essai", p. 'JG. Vgl.

karnof fel.

girole 3 (i/irgole 3, Plant, en BI.), „een plant", Fr. girole.

gisarme 1 {gisemte 1, gisnrr 1), Ofr. guisarnw, guisernip, guimrna.

git 4 {gel 2, af te leiden uit het adj. geilen 2, agct2),0{r.get,

¥r. jais. Aget is zeker te verklaren door de uit het Latijn

afgeleide vormen aarht, ngel (akcent op a).

gi terne 2 {gilame 2, gialerne 2, gtiinteerne 2), „gitaar", Ofr. gui-

terne, guisterne, quiterne.

*g la at se 4 (Bi..), „beij.sde vlakte", Fr. glncc'?

glaveloot 2, Ofr. glurelot.

glavie 1 {ghiive 2, glure 1, gelavie 1, gluh- 2, gelaye 2), Ofr.

gliiire, gliiie, dial. gbirit'.

*glosen 2 „uitleggen, verbergen", Fr. gloser of bij ons gevormd van

glose. De laatste betekenis is onbekend in het Frans,

gloseren 2. Zie glosen.

*glosse 4 {glose 1, gelose 2), „uitlegging, kommentaar, resumé,

uitvlucht". De beide laatste betekenissen zijn onbekend

in het Frans,

glui (gliiii! 2, gloi 2, gli 2, glei 2, gelnw 2), „stroo"', Ofr.

j//«/, gle-x^ glit.
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*golge 2, iigolf, afgrond". Het is moeielik deze vorm te scheiden van

Fr. gorge, „nauwe doorgang".

goliaes 1 {guliaes 1), „gulzigaard, slemper, enz.", Ofr. golUts (Gou.

ly, 306 , s. V. goliurt).

gorelle 1, „trompet", Ofr. grel Ie, graisle.

gorgoel 2 {gorgone 2), ygoot'\Oh\garg(iule,gi(igot(ille,Yr. gargoitille.

gouwiere 3, „soort gebak", Ofr. goierc.

graander 2 {gi-aner 2), Fr. grenier aangepast aan graan. Het woord

is te jong dan dat wij het uit het gesproken Latijn zou-

den kunnen afleiden,

gracelik 1 (yraselik 2), „bevallig, dun", Fr. gracleux met vertaling

van het suiïix. Het is niet waarschijnlik dat het woord

in de betekenis „dun" van Fr. graisie komt, dat r heeft;

als men het in die betekenis wil scheiden van „gracieus",

dan ga men tot Lat. graciUs terug. De eerste betek. is

bij ons de oudste.

*greien 1 {^gereiden 1, grei ten 3, greten 3), „behagen". Bij ons

gevormd van grei, greil, g>'''l- In het Oudfr. betekent

greer zelden „behagen"; bijna altijd „goedkeuren",

gribellure 2, „kleine tent", in de Statuten der Duitse Orde. De Franse

tekst heeft griheloere (éd. Maillard de Chambure,

p. 292, 552); de Latijnse tekst \\e:tii gribellioncs {T>v C),

en de Duitse gribellure.

grimas 4 {grimals 4 (dial.), grametse 3, gremelse 3, gramutse 4,

grarnnmt.se 4, grimniagie 3), Ofr. greniaclw, grimace,

Fr. grimace. Over grimniagie , zie p. 306; gramnuitse

staat misschien onder invloed van gram.

1. grosseren 2, „in het groot schrijven", Ofr. g rosser. In de bet. „goud

grosseren" is het zeker afgeleid van grosserij.

2. grosseren 3, „vergroten", Fr. grossir.

*grotisse 3, Fr. grotesgue , of Ital. grollesca met suffixverandering?

guardon 2, „beloning", Ofr. guerredon, guardon.

guirlande 3 {garlande 1, garlange 1), Ofr. garlatide, Fr. guirlande.

guts {goegs 3, gouge 2, goedsie 3), „met ijzer beslagen stok",

Fr. gouge.

habitueren 2 (ahiteren 2, hahiterea 2), „kleden", Ofr. hahiluer.

haeiten 3, „aangenaam vinden, verlangen", Ofr. Jiailier, of souhailier

met apokope van het prefix. Hailier heeft niet de bet.

„verlangen".

*hafteel 2 (haveteel 2), bij ons gevormd van have, „handvat"?

hakkenei 3 (hackenye 2). Is de laatste vorm door suffixverandering

te verklaren?

ha mm ei e 3 (Kil.), „gehucht", Ofr. hamel met verandering van suffix.

Is het een drukfout in Kil. voor hammclef

hansop. Zie j upe.

hare 1, „boetkleed", Fr. liaire.

harnas 1 {arnasc 1, harnasch 1, licrnus 1, hai-nis 3, harnesS). Zie

Tijdschrift, XVII, 85, en hierboven p. 271.

harnassen 4 (van een paard), Fr. harnaclier.

harniceur 4, „wagensmeerder", Ofr. harnicheur , Fr. harnadtenr.

harpoisc 2 (één voorbeeld), „een soort schip". Vgl. sarpoise en

scarpoise.

harpuis 1. Zie Ned. Wk. Tarpoelzen is zeker hetzelfde woord, ver-

anderd naar lar „teer",

hausteur 2, sic leg. voor hauUeiir, Matth. Anal., 281, Ofr. hasleur.

hautasijs 1 {haulesijs 1), „moordenaar". Het Oudfrans heeft /«fM^sas.si't,

haussessis.

havot 2 (avot 1), „een maat". Volgens Du CANnii een Bt-lgies woord,

heliotroop 4 {elitrope 1), „edelsteen, bloem", Fr. luHiotropc. Hoewel

God. geen voorbeeld geeft van de eerste betekenis,
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Ik'scIiouw ik lu't wodmI als Krans wei^cns de ai>(iL(i|ie

van /(.

h ! 1 1 ebaa ld l, Fr. hullfliiinli'. De vorm luUt lirt wooid iludclik met /i(7»/(-

Ixiili' in verband te brens;en.

Iierbergerie 2, „i^astvrijlieid", Üïr. lu-rtifnu'ric
,
„bitfement".

berberjjier 2 {lifihi'riji'r '2), Ofr. hcrhenjier (zeldzaam), of /ii-rhcrijoitr

met suffixveranderinj».

*hernierijn 1 {ennerijn 1). Uit liTiiiijn ijevornid (p. 3KJ) of wissel vurin

van livnurlijiiy

*herodie "_*, „aardse macht", OtV. Iieramlii' , in verband ijtliracbt met

lii'-i-os? Otr. fiiiri' hcfitwHc betekent „drukte maken".

Het woord komt alleen in een vertaling van Bolirii. voor.

herpoli ten. Zie pol ij sten.

*heul 3 (en/ 2), „maankop", gevormd van Fr. aillelle:^ Maar hoc

is dan li te verklaren?

*hobo 4, Ital. ohor.

bobbye 3, „kleine valk", liet Frans (17c e.) heeft fiohicr.

h oei ie 3, Waals IiohHIi'.

hoepeelken 3 (<(/»/<('t'//.c(i 3, niifcUicn 3) „boeket". Ofr. /(0»//t'/ betekent

o. a. „bomjuet de bois". Vgl. Di* 15o, s. v. ka[>i'cl.

homologeren 3 {etnolojeren 3), Ofr. emohfjuer, Fr. Iiomolojuer.

hordijs 1 (hofdijls 2, on/;7/.sc/((' 2), „palissade", Ofr. Iionlciz^ lidiirilis.

houweel 2 {Jumwccl 2, aweel 1), Ofr. /iditel, /tauiccl, lionwel^ hoel,

Fr. hoijatt.

*huik {linke 2, lioike 2, lieikc 2, hoiikc 3). Men zou kunnen

denken aan Ofr. cloihe, dial. cloke, *A//(A<% maar de ver-

andering van cl aan het begin in /(/ komt voor in

Noordoos-telike dialekten, en daar wordt /; vóór a tot s.

bui pc 3 {liuppc 3), Fr. Imppc. De tweede vorm kan een variant

zijn van lioppr^ dat van Germaanse oorsprong is.

*huseel 2 {huussecl 2, Imissiel 2), „materie waarmede men huizen

bedekt en matten vlecht", Ofr. Iioiisnd
,
„hulst"?

hustijn 1 {liocsiijn 2, liulijn 2), Ofr. Inistin, Initin^ oslin (één voor-

beeld in Gou.)

Iintsen 3, „schudden", Fr. l,orliet: Afl.: Imls 3, hulselcn 3.

iclavielt 1, Ofr. rhivcle. De betekenis van het woord is niet geheel

zeker,

image 1 {iinaijitn' 1, iiitagcne 1), Ofr. iimtgene, immjine^ hnuijn.

Zie ,.Essai", p. 78.

infirmeren 3 {informeren 2), „aanzetten", Ofr. enfumür, „versterken".

*informeren 1 {infernieren 2), „onderrichten, op de hoogte stellen", Ofr.

infoïtner of Lat. informnre. In de tweede bet. komt het

woord uit het Frans.

*injurie, Lat. injurin of Ofr. enjuric , Fr. iiijiirc. In de bet. „beledi-

ging" zeker Frans,

injurioes 2 {injurienx 4), Ofr. injurios, Fr. injui-ieux. De bet. ver-

biedt ons het woord af te leiden uit Lat. injuriasKs.

*inkarnaat .3, Fr. imurnal of Ital. incarnaln.

instrument, „muziekinstr., schaanidelen", komt uit het Frans, niet uit

het Latijn.

jagonce 1 {joconse 1), „edelsteen", OU. jru/once
,
joconse. De vormen

jocJiiinl 1 ,
Jiiifiitl 1 ,

jofpnil 1 lijken meer 0]> bet Lat.

lojarinlliiis. Vergelijk „Zs. f. rom. rbii.", .XXVI, 3t)«;

XXVIir, 14G.

jaloers 1 {jaloea 1, i/hclons 3), Ofr. jaloiix. Mis.schien ook Ofr.

*j(iltiu}-s^ altans in een aanhaling bij Li. uit „Pcreeforest"

schijnt het wel dat jV(/o((s rijmt met (iniours, hoewel de

tekst in pro/a is.

jann<tte 3 {jennclle 3, tilirm-llc 3j ,
„narcis", Kr. r/cnellc (Li.).
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japon 4 {pon 4 in nachlpun)^ Vr. japon.

*j engelen 4 {jangelen 3), Ofr.7enr//e>-,_/an7/t'r r^ ZieRom.,XXVIlI, 193.

Jesueel 1, bij ons gevormd van Jesus. Eén voorbeeld,

joncture 2, sic. leg. voor rincinre („Ro.", 5943 var.)

jorneie 3 {journeede 3, jornay 4, Bi,.), „raanneklecd", Oh. jornee

(zeldzaam), journade.

"josturen 1, sic leg. m-ooy josleren., „Wal.", 1145; het woord rijmt met
avonturen. Afgeleid van *josteu7'? Maar in het Mnl. komt
alleen de Nom. joestcerre voor.

jube 3 in „te j. comen", Tr. venir d jube.

*julep 2 {juleb 3), Yr.jidep, Ital. giulebbe.

julerie 2, Oh\ jnelerie, Fr. jouaillerie.

jupe 1 {gKps 2, juipe 3, juppe 3), Otv. jupe, jnppe. Ilansop 4

{liansjop 4) is misschien ontleend aan jnpe door bemid-

deling van het Hoogd. {joppc)., maar joppe zou ook een

variant van juppe kunnen zijn.

kaatsen 1 {caetschen 3, ketsen 1), „jagen, kaatsen", Ofr. cliacier.,

dial. cachier. Het Oudfrans schijnt ook de tweede bet.

gekend te hebben (Güd. , II, 29, s. v. chace). Vgl.

ketsen.
*kabaal 4, bij ons gevormd door het prefix ha en Ofr. ?>a?

,
„agitation".

Vgl. kaboel.
cabaret 2 {rambret 2, cnmeret 2), Fr. caJmrct. De laatste vorm door

volksetymologie of foneties te verklaren (p. 249).

1. kabas 2 in „zijn k. uit iets maken", „ongewettigde winst ergens

uit trekken", Ofr. cahas.^ uS^in illicite, escroquerie".

2. *kabas 3, „beeldenaar op een munt". Is debet, oorspronkel ik „hoofd"?

Vgl. Ménage, s. v. calmsser: „on s'en sert dans nos

provinces pour dire „rompre la teste".

3. kabas 1 (cabaes 3), „mand", Yr. cabas. Aü.: kabaseken. Zie \>. 133.

*caboel 2, „lawaai, twist". Bij ons gevormd uit ka en de stam van

bouiller, „remuer". Misschien is /^o«/, „tromperie" (God.

geeft één voorbeeld) het stamwoord. Vgl. triboel.

cabootse 1, {klabJiot 3), „soort vis", Ofr. caboce., Fr. caboche.

kabuishoofd 3, samengesteld uit kabuis (Fr. caboche) en hoofd. Zie p. 333.

kachelot 4, Fr. cachalol.

cadas 2, „afval van zijde", Fr. (IGe e.) cadarce.

kade 2 {caa 2, cae 2, caeie 2, kei 2), Fr. qiiai. Kade kan niet

een hyperkorrekte vorm zijn, daar de verandering van

intervokale d in y in de Middeleeuwen alleen na oe, o

voorkomt (Franck, p. 81), en apokope van de eerst

laat plaats heeft gehad (Van Helten, p. 201). Men moet

dus aannemen dat kaai tot kaaie is geworden (p. 294),

waarin (/ is ingelast. Vgl. rade.

kadet 3 {cadé 2), „die zich airs geeft, er netjes uitziet", Fr.

cadet., met veranderde betekenis. In de bet. van „mili-

taire leerling" kennen wij het woord zeker door het

Hoogduits.

*k af koen, nog in het Vlaams gebruikelik, „schoorsteen". Bij ons

gevormd uit caveko, dimin. van cavc (zie aki.) en oen?

kaft 4, volgens Vercoullie verkort uit «(/'A''''o/'(e (a^ccr/o//). Eerder

is het 't zelfde woord als /v»/, „omliulsel van het gi-aan".

*kajuit. Zie „Album Kern", p. 125. Zie over het prefix «(, Sainéan

„La création métaphorique en Fran(;ais et en Roman",

p. 54. Zijn verklaring dat het oorspronkelik chat zou

zijn, is vèr gezocht.

calaensc 3. Volgens Kii,. hetzelfde als galant.

*kalamijn 3 {kehn'jn 3, klemijn 3, klonerS., kcdniij 3), Ofr. ca!c-))iine,

Fr. calamine, of Middele. Lat. calamina. De vorm op ij

is misschien door invloed van Lat. cadmia te verklaren.
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*calanderaer 1 is omler dan calitinlen'ii; zo ook is Vians (•(i/((n(//ci(r ouder

dan ntlidulrcr.

caliant 2, n'^*''"» ï'"- <"'//<>», dial. inilluu. Vjjl. p. 170.

*kalel>as 3, Fr. ailebuKse, Sp. caltthai-a.

kiilvijn 1. Zie p. '2.'), en „Locutions et pronono. vicicusts en Heltj."

(Biuxelles, 1SS9), p. 19.

ka ma ut 3, „schurftig als een bedelaar", OtV. vahnaut, Fr. (lurnimul.

Afl.: haitiinilfrije 3, „seliiirf't" (Oudfrans c<fi»»(f»/(/t'>'/e,

,, bedelarij"),

canieloot 2 {canielot 2, camelant 3). Zie Ki.uyveu in „Versl. en Med.
Kon. Ak.", 4o r., Dl. III, p. '271.

kamp 1, „gevecbt", Ofr. cutiij), c/i((inp. Bet. onbekend in het Lat.

kauipagnedek (konii>anijhc 3), Fr. conipaijne, campagne, ïta.].cotni>agnn^

„provisiekanier".

kampernoelie 3 (caDijieniocle '2, coiupcniuül 2), Oïr. c/.ui)>i)i;iju('iil. De vorm
met ie is te jong om uit een Frans dialekt te komen,

kamuis (camus 1, canntns 2), Fr. camus. De bet. „clown" die het

woord in een Midd. glossarium heeft, is onbekend in het

Frans,

canou 4 {canions'S, canjoni), „beenbekleding", Fr. cfoion, Sp.cawo,

caiion,

kanteel 1, Ofr. rlianlel, dat nooit de bet. „kanteel" gehad heeft, wèl

die van „stuk, boek".

*kanteloep 4, Fr. canlalonp (vroeger canlaUiupe), Ital. ranlnlupd.

canterije 3 „ambt van voorzanger". Ofr. clmnlerie betekent o. a. „ver-

eniging van voorzangers".

*k anti el je 4, Fr. cnntwlillr of Ital. canncliglia.

*kaper. Zie kaproen,
kapiteel 3, „hoofdelike omslag", Ofr. tailles capilales.

kapitoel 1, „hoofdstuk", Ofr. diapitoire?

kaproen 1 {aipniuii 1, enz.), Ofr. chaperon. Afl.: haper 4.

karabijn 3, „soldaat enz." Zie Tijdschr., XIX, 52, 98.

*karakol 4 (zie Tijdschr., XI, 83 n.) (karkonl ^ Vercoullie), „slak,

draaiende beweging", Fr. (löe e.) caracol of ^\).caraa>l.

Vgl. kokerol.
cardeel 3 {cordeel 4), „touwwerk, teugel", Ofr. cordcl (God. s. v.

cnrdail).

kardoes 4, Fr. cnriouclic. Zie p. 253.

*carine 1, „smart", Ofr. corine, „toorn"?

*carinen 1, „iemand kwaad doen", Ofr. corincr „baten"?

carkant 3 (rarkan 3), Fr. rarcan , carcanl.

*carline 4 {carlijne 3), „een jdant", Fr. ca r line, Ital. carllna.

carmer 2, Fr. rormier.

karmozijn (craniozijn 3, karniesijn 3), Fr. (IGc e.) craniuisin (zeld-

zaam) of cramoisi (p. 308).

ka moffel. Hetzelfde woord als giro/fel. Zie „Essai", p. 120, en hier-

boven p. 273.

karpet 3

,

Fr. carpetlc.

*earpiteel, in de Statuten der Duitse Orde, vertaling van (^)h.carpile,

Fr. rarpetle.

karspeel 2, bij ons gevormd van crespe, of van {)ïr. crcuprl metsuffix-

verandering. Zie kerspet.
cartecl 1 (kerleel 1, curticl 3), „borstwering", Ofr. crelel, kerlel.

1. karwei 4 (eorweie 2, conveitle 1, krati'eie 2), Fr. curvee. Vgl. p. 10.

2. karwei {craweie 2, crunweie 3), „ingewanden van dieren", Etvm.
onbekend. Vgl. "Waals rrawHlie („Geste de Liège"),

waarvan de bet. niet vaststaat, en dat „verwarde massa

van verscheurde ledematen" zou kunnen betekenen. Kii.

kraei/treie, pseudo-etymol. schrijfwijze (kraei, kra „inge-

wanden", en neie, zeilde bet.). Zie k o re ie, en Tijdschr.,

XII, 112.
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kaskenade 4, Fr. rjnsconnade.

casse 1, „kist, visohkaav, gevangenis", Ofr. cliasse. De twee laatste

bet. zijn onbekend in het Frans. K((s komt liier uit het

Italiaans. Kast is zeer oud in het Germaans, en komt
waarsehijnlik uit het Romaans,

cassioen 2 (één voorb.), „snikerbrood in stukken", Fr. cusson.

kastrol 4, Fr. castrolc (Nyrop, I, § 49D).

kater 2 (Kii,. citeert het als verouderd), Fr. rtc/(t'/<'Hr, dial. om/cwr.

Vffl. Eng. enter.

*cancilioen 2, „uitvoerrechten", Fr. eiuition?

cautioen 2 „borgtocht, billet waarbij men een schuld erkent". Het

Fr. schijnt de 2o bet. niet te kennen. Wèl het Middele.

Latijn (Du C, II, 241).

cave 2, „schoorsteen", Fr. enve^ dat deze bet. nooit heeft gehad.

Zie kafkoen.
*kaveete 3, „kooi, gevangenis", Ofr. eagelle, dial. cavelle? Misschien

is het woord Germaans, nl. l,n + hcelc („plank"). ZieÜE Bo.

^kazemat 3, Fr. ensematle of Ital. eam))}((ll(i.

keffuwe 2, „vod", Wa. cafu (Grandg.).

kemeneie 1 {cccDieneie 2, chemcneie 1), „schoorsteen", Fr. ehem'nee.
^ Kil,, kent aan dit woord de bet. „eetzaal" toe; hij heeft

zeker licnwiiade (zie p. 24) gefranciseerd. Vgl. bal ad e.

God. geeft twee voorbeelden van eheminec voor „raad-

zaal" te Bcsan^on en in enige andere plaatsen. Maar dat

heeft met ons woord zeker niets te maken.

kerspet 2 {korapet 2, kurspet 2), „soort gebak", Ofr. erespet. Vgl.

karspeel.
ketsen 3 {kitsen 3, kuisen 2), „nalopen, zoeken te verkrijgen".

Misschien is met kaatsen, Fr. chasscr , samengevallen

een ww. gevormd van ^kelse, Ofr. qiiesle, dial. queelie,

„nasporing". Ook de bet. van ketsev2, ktUser2, ,,.onder-

verkoper", zou tot die onderstelling leiden,

ketsoore 3 {kletsoore 3), „zweep", Ofr. ch(t(;oire.

keuvel (cuerete 1, coerecl 2), Ofr. euvele.

*kIabot (worm) 4, „korenworra", Ofr. calmt^ „een korenmaat"?

clarette 4 (M.), „trompet", Ofr. c/tirou, Fr. clalron , metsuiBxverandering?

*klinket 2, bij ons gevormd uit winket door volksetymologie,

klok 2, „reisniantel", Fr. cloehe, dial. eloke. Vgl. huik.
klots 4 {galoolsc 2), Fr. ijulovlie. Vgl. scalootse.

*kodielje 4, Fr. codille of Sp. coJilto.

koejeneren 4, Fr. coionner.

koekeloeren 3. Kil. vermeldt ook kokeloe^-., „homo cochleae (vgl. kokerol)

vitam agens"; dat is zeker Ofr. eoijKelnitrde, „personne

niaise". Kokeroliën 3 zeker door aanpassing aan kokerol.

^koesteren 3, bij ons gevormd van Fr. coiicliier? Zie het volg. woord,

koetsen 2, ' Ofr. couchiei\ Fr. couclier.

koetsier 4, Fr. cocher met suffixverandering.

1. coever 1 {cover 2, couver 1), „voorraad, kracht, overvloedig". Bij

ons gevormd van koevereren 2' recoevercn 1? Hoereren is

jong bij ons. Voor de bet. vergelijk Ofr. prod.

2. *c oever 2. Zie koffer.
koffer 1 {cofer 2, coefer 1, coufer 1), Ofr. cofre, dial. coufre. Is

roever 2 hetzelfde woord?
cognossement 4 {connossement 4), Fr. connaissonenl^ Ofr. ronoissemenl.

*kokerellen 2 {kokerillen 3), „zich luidruchtig vermaken, slempen,

koken". Zie Tijdschr., XI, 84, waar de Hr. Eymael het

woord in verband brengt met kokerei, „tol". Doch dit woord

is jong. Kokerol heeft nooit „tol" betekend; Sp. caracol

evenmin. Misschien is kokerellen in Vlaand. gevormd uit

het pref. kokkc (?ie „Album Kern", p. 125) en rellen,

rallen, rullen. Debet, „koken" berust op volksetymologie.
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kokerol ."l

,

nslak, soort wiel", l-'r. (KI'' o.) roi/iu'/o/c.

col ijs '2 (rolils 4, collicc .']), „vloi'ilmiv spijs", Ofr. coulriz.

collei^iiiut 4 (M.\ Kr. collènii'n met sulllxveraiulcrinf;.

*colIej;ist 4 (M.), bij ons govormtl.

*kolonel ;{ {coronrl 3, mnirl 4, M.), Fr., S|.. of' hal.

*k o lor iet 4, Ital. cDlurilo.

*koinl)of o {kabof 3). Zie „Album Kern", ]k l-'C.

*kouibuis 4 {nihiiise 3). Ibidem, p. 12.').

*komeiliant 4, Fr. (IG" e.) rjineiliun met suHixverandering, of Ital.

rouiniediantc.

komfoor. De bet. van (MV. clianfoirc is „ketel waarin men warm
water doet",

kommeren 1 {conihren 1), „gevangennemen", Ofr. couibrer. Kommeren,
„beletten", komt misschien van Fr. vnrotuhrer. Afl.:

lioiiiDtcr 2 (^Ii0))il>cr 3). In de zin „beletsel" misschien

van Fr. eiirombrc.

*com messeren 4 (M.), „brassen", bij ons gevormd van commessaiie.

commuun 1, Fr. commune. „Int e."' betekent „in het algemeen", Fr.

en vommnn „te zamen". Fr. communemenl heeft beide

betekenissen,

kompote 4 {contposl 2, ciimiiosl 3), Ofr. cunqio.slc^ Fr. rompiile. Ofr.

compost heeft een andere bet. De a schijnt dus vroeg

afgevallen te zijn (vgl. p. 211).

*eonflerie 1, bet. onzeker. Misschien is het t)fr. confrerie , conparie,

Fr. confrerie.

confilie (o. de qrein 2, coffelie ende (jrelncn 2), „een plant", Ofr.

confire. Zie „Essai", p. (37.

*conineren 2, „op konijnen jagen", Ofr. *coniner? Gon. noemt dit niet,

maar wèl conillei-, „fureter comme un lapin", cniiiitnier,

„konijnejager", <oni)ineiir^ zelfde bet.

co ninc sta vel er ie 2, Ofr. coneslahlerie met veranderde bet. Ook constavelie.
*consenteren {consenlarcn 3), Fr. consentir of Lat. consentire.

konservatief 4. Zie p. 309. Fr. (IGi' e.) ro/i.sryv(W//'heeft niet een ])olitieke bet.

*contergarde 3, „boekhouder van het muntwezen". Onbekend in het Frans.

*contrabanderen 4, bij ons gevormd van Fr. contrebandé, een heraldiese term

?

contrariënd 2, „tegenstrijdig", Ofr. conlrarianl gegermanisecrd.

*coordore 2, ,,kleine deur". Misschien is het eerste lid hetzelfde woord

als in koertoren 3.

*k op pel en 1, Ofr. cnpler, Fr. coupler, of bij ons gevormd van koppel.

kojtpel, „een maat", Ofr. rrt/)e,cü)(;>t', coi'/j/t;. Het woord kemt alleen

in Noord-Frankrijk voor, en is misschien van Germ.

afkomst. De l bewijst dat onze vorm uit het Frans komt.

oorbelle 2 (rot'^t'/Ze 3), „schelletje". Misschien Ofr. corhcle met suffix-

verandering,

cordijscolve 1 (cordijnsc. 2, cordoisc. 1, corloisc. 1), „een wapen", Ofr.

(joril'ni, fjoiirdin. De vormen op -ois zijn toe te schrijven

aan volksetymologie.

koreie 3, „ingewanden van dieren", Ofr. coree.

*coriere 2. Is dit hetzelfde als coliere?

corne. Zie corre.

kornelle 3 {kokernel Ie li), Fr. comonille. Zie voor de 2" vorm I)i:Bo,

p. 2^<1.

kornuit 1, ,,domme kerel, met.^ezel". In Mccklenburg (Mkntz, 1,22)
een scheldwoord, in Vlaand. ,,onbetekenende persoon of

zaak". Ofr. comu „zot, vreemd". In „Taalk. M.", II, .338,

wordt de bet. „vlasvink" aangewezen in het Gronings

taaieigen. Vgl. Fr. tète de linotfe.

*corperieren 2 (cén voorbeeld), „een bnek inl»inden", Fr. incorporer of

Lat. incnrpomre.

corre 1 (corne 1). Zie Tijdschr. , XIX, i)l.

korset 2 (corcliel 4, I.angknd.), Fr. cnrsel.
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kor to ut 3, Er. coiu-tand.

kouter 1 {ctilter 2), „nies, kouter", Ufr. collrc, culw. Slisscliien ook

in roulnies 2.

kozijn 4 {cnssine 2), Ofr. n(.s.s//i (Gou., I, 792), rhassin (II, 84),

„raam".

*kraak {crakc 2, karaecke 3), ,,soort schip", Ofr. crarjuc, Fr.

caraquc, of Ital. caracca.

*kraenekier 3, ,,soldaat gewapend niet do kranekijn", Ofr. carnequier

^

cmneijumie}' ^ of Lij ons gevormd uit kraneke. Craneki-

nier 2 komt uit het Frans,

craeyeerre 2 (creijien-o 2, crnhiere 1), Ofr. crierre.

*k rak e el 3, samengesteld uit. kra („Album Kern", p. 12.5) en keel f

Waarscliijnlik is het ww. krakelen ouder dan het subst.

*c rakoen 3, „soort schip", bij ons gevormd van ci-al.e.

kras (craes 2), Fr. r/cos. Het Frans kent ook de begrips ver-

zwakking, nl. (jrassement voor „amplenient" (God., II,

358; IX, 718).'

cronement 1. De bet. „diadenia", die Kil. aan het woord geeft, is zeker

heraldies. Vgl. Fr couronnement de Vécusson.

cueillote 2 {indlUote 2, colloile 2, keliole 3, rnliote 3, culiole 2,

quelloot 2), ,,innen van de belastingen", Ofr. cueilloile^

ciiillotc
^
qtioillulte, enz.

*cuilaert, sic leg. voor tuilaerl 3, „lafaard"? In de ,,Geste de Liège",

VS. 3433, vindt men echter luiUiart in dezelfde bet.

Scheler stelt voor te lezen cuilhart. Zie God., s. v.

coillart.

*kuit (coite 2, keile 2, kueit 2), „een soort bier". Etym.?
kul 2 (kulle 1), „teelbal", Fr. coiiille. Is kul

^
„onzin", hetz.

woord? In St. Pol (V, 62) komt conl voor in de zin van

,,blague, mensonge", en (Y, 23) cnconl , in diezelfde

betekenis,

kureie 3, Fr. curée. Kil. geeft als bet. ook „braakpil die men aan

jachtvogels geeft".

*curen. In de bet. ,,iets tot stand brengen" bij ons gevormd van cwrc.

cursael 1, Ofr. corsal, dat een ruimere bet. heeft,

cassineel 2, Fr. conssinet met suffixverandering.

kuur 1. In de bet. ,,dienst van de pastoor" en
,,
parochie" komt het

woord uit het Frans. De bet. „gevaar, ziekte, vlek"

hebben zich hier ontwikkeld. Over de liet. ,,grir', zie

„Noord en Zuid", XXI, 439 (ik merk op dat Vla. AcKre

een fonetiese- variant van kuur kan zijn),

quadrant 2 {quadran 3), „vierde deel, zonnewijzer". In de laatste bet.

uit het Frans.

*kwant (quant 3). De afleiding van VercouUie is te verwerpen

daar oin in de 16e e. nog als ivcn werd uitgesproken.

*kwartijn 4, bij ons gevormd.

*quaternel 3, „uitstel van vier jaren", bij ons gevormd naar het model

van quinquernel?

*quatrijn 3, „klein geldstuk", Ofr. quatrin of Ital. qunltrino.

*quatrioot 3, populaire vervorming van palrioot, naar kicaad?

kwetsen 1 (qiiesscn 1, quassen 3). Zie „Taal en L.", XV, 129.

kwetsuur 1, ibidem.

*kwint,, Fr. quinte of Ital. quinto.

labberdaan (liahourdaen 3, ahhnrdnoi 4), Ofr. hnhordean (sic leg. in

God.). Zie Tijdschr., XIII, 16.

laeie 2 {leie 2), „melodie, vreugde (?), Ofr. liü. Misschien is het

dit woord laie dat staat „Vad. Mus.", I, 85, 118. Het

vers zou dan betekenen: „In Frankrijk leren zij het

Frans al zingende".

*lamaye (Kil.), „vierde deel van een os", Ofr. la moie^ „de helft"?



WOUKDKLIJST. 305

*lamble 'J, „metalen plaat", Ofr. lainhre?

lainbrosure 2, „hiiiil>rizeiiiig'', Ofr. hnnhroussjire.

lamoetsio '2 {liinnic 3, Utnioi'nc '2, leniocuse 2), „fazant"', üfr. lintoijc.

*lampet 3, „lampetkan", Ofr. amitolele'* Is er verband met lepijn 3,

zelfde beteektMiis?

*lampi»in 4, Fr. lumpiDn of Ital. Iiinifiiinie.

'iampraes '2, „konijntje", Ofr. laiiercaun^ meerv. van /«^jfre/? Zie lam-
pre e 1

.

lam pree 1 1, „konijntje", Ofr. lapri-t'! , Fr. htiicreau.

*laniprei 1, „konijntje", vermeld in Van Dai.e.

lanspesaet 3 {lambersaet 3), Fr. (IGo tManm^cssadc^ Fr. anspessacle.

la nt erin 4 (lanterliti 4), „soort kaartspel", Fr. hoiliirhi

.

ia pat ben 2 (één voorbeeld), Ofr. lapace, dial. hipudie. Zie p. 2G4.

*la serie (/arane 2), Ofr. ladrerie , veranderd naar lasers? Maar in

bet Frans is luseric niet ouder dan de 16e eeuw. Dus
eerder bij ons van *l(iser (niet liisers) gevormd.

*lasers {lasaers 2, laserisch 3), Ofr. lasdre, dial. lasre.

lauderen 3, „elkander beloven, aan een scheidsrechter onderwerpen"

Zie Dr CAMiE, „laitdare, promittere, 1. se de aliciuo

pbrasis gallica". Hij beeft het oog op Ofr. se loer de qq
lavas {lacesche 3, livcssdie 2, loressc}ie2, lever!<sclie2^ lacalseS)

Ofr. louvessf, Fr. livèc'ie^ dial. lavuse (Grandg. , II , 16),

la velen 3 {lavayen 3), „laveren, dwalen, stropen, vakantie nemen"
Ofr. loveer, Fr. loitroycr. Zie „Taal en L.", XV, 25

Afl.: laveie 3, lauweit 3, lawaai 4. Vgl. laveren,
laveren 3 {toveren 1), Ofr. laveer, Fr. louvoyer. Zie „Taal en L.", XV, 25

lavirarde 2 (één voorbtcld) in „1. maken", d.i. „pralen", Ofr. virarde.

„pirouette", gekombineerd met het art. Ut.

lawaai. Zie laveien.
*lazaret 4, Fr. lazaret of Ital. luzarello.

*legateren, bij ons gevormd van legaat, volgens liet model van léguer.

leis {leist 4, laesse 2, leise 1, lease 3), Fr. laisse. Vgl. lis.

Het is moeielik de woorden die uit laisse komen, te schei-

den van die welke van laz zijn af te leiden.

leckfrite 3, „soort koek", Fr. lèchefrite
,
„keukengereedschap".

*leckplatteel 3, „gnlzigaard", bij ons gevormd van de imper. leek en

platteel.

*lekkerie 1 {lekhernie 1), „gulzigheid, wulpsheid", Ofr. lecherie, of

bij ons gevormd van lekker.

leure 3 {tore 3), Ofr. leure, loire, Fr. leurre.

limiet 1 {liniiten 3, meerv.), Fr. innite. Is lamict, dial. voor

„kanaal, sloot", hetzelfde woord? Vgl. dan p. 208.

liniaal 3. Zie „Essai", p. 48.

lis {lus 4, laelse 1, letse 1, litse 2, lessc 3, las 3), Ofr. laz.

Vgl. leis.

*lise 1 {lijs 3), „taboeret", Ofr. lisnn?

loens 4 {losch 1, lusch 2), „scheel, eenogig", Ofr. losche , dial.

lousque, Fr. louche. De bet. „eenogig" is onbekend in

het Frans, doch het Latijn kent haar.

*loer 3 {loerd 3). Beide in Kii.. PrANTiiN geeft Itn-r en Inen. De
bet. is „dom, onhandig man". Met Fr. Imird heeft het

zeker niets te maken.

*lokct 3, bij ons gevormd van loke.

lonce 1, „lynx", Ofr. Imire, Fr. once.

lonsclien 3 (it/wsc/ien 3), „vleien". Bij ons gevormd van */o?i.scA, */«nsc/«?

Zie 1 o e n s.

luipaard {lupttert 1, lijixirrd 3, liebaert 1, luhaerl 2), „luipaard,

leeuw", Ofr. liepart, luparl, leubart , Fr. leopard. De
bet. „leeuw" is onbekend in het Frans.

luister 3 {luster 3), Fr. luslre. Vgl. Tijdschrift, XXlil,'J3. De
aldaar geuite onderstelling dat het woord Germaan zou
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1 umi neren 3,

lus.

*1 u t e n

*1 a u s t e r

,

maelge 1

maelgerie 2

m a e 1 g e t 2

*maarschalkie 1,

m a a r s oh a 1 Ic e r i e 2

,

m ader ij n 2

ma 11 ome r ie 1

maisniede 1

mal.

malloot 3

,

ni a 1 1 o t e

raalrovie 3

malvezij

*m ametterie 1,

*m am o n e t 1

*m a n g e 1

m a n t e r i e 2

*mantielj e

*manu.aal 4,

manufak turen

margaritoen 1,

marglier 3,

marichael 4,

marinier 3

zijn, is af te wijzen, daar het woord laat voorkomt en

alleen in de hogere stijl wordt gebezigd.

Fr. ilhiminer. Ofr. luminer heeft een andere het.

Zie lis.

{lollen 2, locylen 2, fonylen 2), ,,luit spelen", Oh. Inller,

of hij ons gevormd van luit.

,,een soort stof", afgeleid uit Fr. luslrine.^ dat men mis-

schien voor een adj. heeft aangezien (,,een lustrinejas").

(malie 1), Ofr. nicailh'.^ Fr. maille. Zie p. 206,

{maelrie 2, niailxerie 2), Ofr. esmaiUerie.

{malrjet 2, meillet 2, maillit 2), „grote hamer, hamertje

waarvan de chirurgijns zich bedienden", Fr. maiJtct
,

„grote hamer". Afl. : maelr/etten 2 (mediese term).

„verzorging der paarden, van de legertros". Ofr. marechaussie

heeft een andere het. Zie het volgende woord.

zelfde het. als maarschalkie., Ofr. ))!«j-er/i«/(.sserü', waarvan
God. één voorbeeld geeft in de bet. ,,pansage". Is dus

manrschaUiie in bet. naar mdurscliulherie gewijzigd?

{madereen 2), ,,soort van hout", Ofr. maderin. Zie p. 189.

(nuniicric 1, mamnh'rie 1, '»t(inn)crie 1), ()ir.')nahomerie.

[meisniede 1, inesniede 1, mensiiiede 2, niessenicde 1,

«lismede 2, m«ismél), ,,(koll.) de huisgenoten, (indiv.)

knecht, soldaat, gezel", Oh.maisniec.^ dial. maisnie. Op-

merking verdient dat, in de individuele bet., het woord

zo goed als altijd in het meervoud voorkomt.

Zie model.
Fr. malole. Zie Ki.uyvku in Tijdschr., XVI, 159.

{nu(Uoe!e 3), „een plant", Fr. mélilot.

{niah'ohie 3, malrove 3, malruevie 3), Ofr. nirtroMQfr', dial.

marovie, maruvie
.,
Fr. manmhc. Zie „Essai", p. 69.

(riKdoeseie 3, nieloiseie 3, mnhwesele 2, malcviscie 2,

nudemeseie 2, maleniiseie 2, maelvesie 2, ntalnuiisie 2,

niorvcfiie 2), Ofr. maloissee (Du C, s. v. malrazia),

malvesi ^ Fr. mnh'oisic.

Ofr. miüiotiu'i'ie aangepast aan Mnl. Matncl {MalioDiel).!

of bij ons gevormd van Mitniel., volgens het model van

maliutnerie.

(één voorbeeld), ,,soort van aap". Du Cange (V, 204)

citeert tnanwwnes
,

,,apen", bij een Vlaamse schrijver

(Guii-i.Ei.Mus UE Bai.denzei,).

{magne 1), bij ons afgeleid uit Ofr. maiKjonel., llnl. niag-

neelf Het Laaglatijn heeft manganurn ; dit zou bij ons

ninngeiie, mange hebben kunnen worden (vgl. orde);

maar daarmee is de vorm inngnc niet verklaard. Voor

de bet. vergelijk ericins, ook een ,,oorlogstuig" (Du C,
III, 289), dat het Frans, evenals mnngonel

.^
slechts in

de diminitiefvorm lu-rifsson gel)ruikt in diezelfde bet.

{materie 2), „leugen", Fr. menterie.

{manlille 3, mandiUc 3), Fr. (16e e.) DiaudiJ, nuiiidilh',

Fr. mantille., of 8p. iiiKiidil , matililht.

Fr. geste t)ianiiel?

{niaituf(«-ti(re 3 , n^atiifucl ure ^) .^
Yv.rndiDifdctxre, (16e e.)

niani/acture.

„kleine parel", één voorbeeld („Nat. BI.", XII, 804 var.).

Bij ons gevormd van morgnrile? God. geeft slechts een

voorbeeld van margueriton uit de 16= e., in de bet.

„petite marguerite" (bloem).

„koster", Ofr. ninrrcglier.i marglier.

Fr. maréclial., in Mauia van Reig., p. 264.

{nwronier 1, meronnier 2, marnier 1, mariouier 4),
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„scliippcr. mnriniei", Ofr. nunumifr, vinrinirr, Fr. tmiri-

nier, „schipper'.

in a r i o 1 1'
i n 1 [iiiuinleitw 3, inuiihi-lfini' '.>^ uiiinii'lli'iiK' 2), Oir. niiijiiliiine,

viiirjiiliihif , Fr. iiKirjoliiini'.

mariiu'lade 4 {incntwliiele 3, ttinlindmli' 4, Focq.), Vr. nuirmelttilc {nïi^t

Ital. nutrmelltt'it, wegens de e).

*inanni'r {nunhrr 1, nutcrhcr 1, nirrlwr "2, nuirhel 1), Fr. huirlin-.

De vorm niet m zou dan te verklaren zijn volgens p. 24!>.

Of is het Ital. niunno (_„Essai"', p. 130)?

*marmet 2 {één voorhecld). De var. heeft muuwt. Het betekent „aap".

Is het 't zelfde woord als Mdvu'l? Of Fr. umnnol met

suflixverandering? Vgl. mamonet.
marmoset 2 {miternwsct 1, viarnioi/sata 2), „gedrocht, aap, masker",

Vr. niiiriitousi't , dat de bet. „masker" niet kent. Kir.,

geeft als bet. o. a. „inastos", dat een geneeskrachtige

plant schijnt te zijn.

niarmoeise 2 (één voorbeeld), bij ons uit nuirniosrt afgeleitl? De tekst

heeft iuar))u'l. 1'rof. Loükman (Acadeniy, 18i>2), ziet ten

onreclite in het door LniiiK s. v. geciteerde In rue des

ttiiiniiiiiisen het etynion van liet Mul. woord, want iino-

nioitscs heeft daar li.'t akccnt op de laatste lettergreep.

marmoese 1 (één voorbeeld), „masker", is misschien hetzelfde woord als

het voorafgaande. Immers niarnioitsft bet. ook ,,masker".

Het Lat. heeft echter „larvas barbatas", zodat het moge-

lik is dat marmoese beantwoordt aan Ofr. barboce^ dat

juist „masqué a barbe" betekent. Zie p. 283.

1. marmot 3 {mei-mol 3), „gedrocht, aap", Ofr. niarnwl.

2. marmot 4, Fr. marmot te. Bij ons ook gebruikt voor het dier dat Fr.

rulxitje of codum iV Imlc heet, „Guinees biggetje".

marsepein 2. Zio Ki.uvver, in „Versl. en Meded. Kon. Akad. van Wet."
4c R., II, p. 37.

*marsoen 1, „stuk", Ofr. moreel met suffixverandering?

*inartagon 4 {nuirtngoen 3), „een bloem", Fr., Sp. marlar/on ^ Ital.

murlidjonc.

*masker {maschcrij 3, masxel 2, maske 3, masche 3), Ital. ma-
si-lii'ra of Fr. mas(jue^ mascre? (Eén voorbeeld uit Bel-

gië in God., X, 129).

niassijts 1 {t)iacliijx 1), „massief", Ofr. mareïz, dial. nidcliix.

niatrilagie 1, Fr. marli/roloyie.

^matten 1 {mateii 3), Fr. maler, of bij ons afgeleid van ukiI. In de

betekenis ,,vermoeien" zeker bij ons gevormd , daar die

zeldzaam en jong is in het Frans,

mazier (dial.) {vuiisiere 1, masierc 1, mei' iergat 3, mosiergatS)^

Ofr. niaisiere , masiere.

*meesteren 2. In de bet. ,,overmeesteren" kan het wooid Frans zijn. Ofr.

miiisirerj „dominer".

*meesterie 1 {nieeslerije 3), Ofr. mnlslrrrir ^ veranderd naar meester.

Is meenslrie 2, „kunstvaardigheid", hetzelfde woord?

meissenier 1, Ofr. maisnier.

mecaniek 4, „arbeider, gierig", Ofr. vieranh/ue. De tweede bet. kan in

verband worden gebracht met Ofr. mecaiti(inete^ „action

sordide".

melancoleren 2, Ofr. melancolier. Afl: vermancoleren 1? Vgl. mankuliek

naast melankolick.

melankolie 2 ())icr<nii-olie 2, miranailie 1), Ofr. nirlnnriilie , titeranralie.!

niircnrolie^ Fr. ttiélann>lie.

melanzc 4 {melansxe 3), ,,nachtschade", Fr. (16c e.) melotuje.

menestreerre 1. Zie p. .307.

menestreul 2 {menestraeel 2), ,,minstreel", Ofr. inenrslreiil
,
„dienaar".

Vgl. menistreur, minstreel,
menistreur 2, ,,dienaar, minstreel", Ofr. nicneslreur.
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*niennen 1 (menen 1; Wvl. nieinen) ^ Fr. metier? De vorm meinen
zou liet doea veronderstellen (zie p. 31G), maar menneti

is moeiclik in overeenstemming te brengen met dat Fr.

woord. Blijkens de all. meinrc 2 (menrel, meender 2),

heeft ook het Mnl. een vorm met ei gekend.

merlijn {marliji 3, smerlijn 3), „soort valk", bij ons gevormd van

Ofr. esmeril. Vgl. smarel.
messagier 2 (missar/ier 2, metsaqicr 2, meifiah/ier 2, mcssehjicr 1,

mcsselier 1, mcissilieer 2, uiessengiei- 1, melsenijier 3),

Ofr. messayier ^ Fr. niessagcr.

mijn [mine 1, minne 2), „mijn, erts", Fr. >7!//)c. Zie „Essai",

p. 105.

minere 2, ,.mijn, erts", Ofr. miniere. Zie p. 173.

minstreel 2 {menestreel 1, menislreel 2, meistreel 2, ministreel 2),

Ofr. meneslrel , menslrel , ministrel.

model 3 (moelc 3, Mio?e 2, »;io/ 4), Ofr. jxodie, Fr. H)0(//e. Zie Ned.

Wk., s. V. niö/.

*moelje 4, Fr. (16e e.) moule, mole^ Fr. móle? Port. tnollie?

*moelie 3, „lekker hapje", bij ons afgeleid uit Fr. mouillette?

moeras 3 {riiaras 1, mnrasch 1, monrascJi 3)^ Oh\m<irasc. Zie ^p. 211.

moetsen 3 {mutsen 3), ,,de oren of staart afsnijden van een paard of

een hond", Ofr. nioucher. Afl. : »!o^s 4, «loe/se 3, „hond
of paard aan wie men de oren heeft afgesneden"?

*mockeie 3, ,,mondvol", Fr. houcJiée, dial. bou<jueie? Zie p. 283.

molet {molette 2), „i'adje aan de sporen, draaispoel", Fr. »io/e«e.

Rollet is zeker een aanpassing van het woord aan rollen.

*uiolster 2 {molfter 2, molter 3, mulder 3), Vóórfrans moltitre^

Fr. niouture? Door een zó vroege ontlening aan te nemen,

zou men het behouden van / kunnen verklaren.

*m om hor ie 2 {momhornic 2, nio)ull)oordije 3). De tweede vorm kan een

aanpassing zijn van Ofr." mainbournie aan momhoor. De
eerste kan bij ons van mombooi- zijn gemaakt, of een

wiiselvorm zijn van momhornie.

momentaan 4, Ofr. momentnin.

momentaneel 4, Fr. nwmentané met suffixverandering, of gevormd door

kontaminatie van momentaun en momenteel.

momenteel 4, gebruikt als adv., Ofr. momentel.

mommaerter 2 {mommoorter 2), Ofr. Monmartre. De 2c vorm door aan-

passing aan morter.

mommie 3 {mummie 3), „kunstmatige asfalt", Ofr. mommie
mummie.

Monjou 1 {Monjii 1), ,,Mont-Cenis", Ofr. Montgieu, Mongiii, Monjoit.

*montagie 2 {montagne 2), Ofr. motagé? Vgl. Mnl. Wk., s. v. iHo»7arfe.

moreel 4, Ofr. morel, of van Fr. moral met suffixverandering,

moreit 2, Ofr. more., dial. moreit. Afl.: moreiden 2.

morel 3 {marelle 3, amarelle 3), Fr. amarelle.

morelle 2, ,,soort plant", Fr. morelle.

morture 1, Ofr. martire, veranderd naar Ofr. marturer, dat naast

martirer staat,

muisen 3, ,,nadenken", Ofr. muser. Volgens Van Berkum, ,,De Mnl.

bewerking van den Parthonopeusroman"
, p. LXXlI,zou

er reeds in het Mnl. een vorm ntoesen bestaan hebben, maar
het vers waarin dat zou voorkomen is zeker bedorven,

en de bet. ,,nadenken" zou er niet passen,

muit 2 {meute 2, moete 2, moite 2, mule 2), Ofr. meute, muete.

Zie p. 1G2. Afl.: muiten 3 {meuten 2, moiten 3), muiterie 2

{mueteric 3, moiterie 3), meutingc 3 (p. 309).

muite 1. Zie ,,Essai", p. 118.

*mulat 4, Sp. mulato of Fr. (17o e.) mulat.

musele 2, Ofr. musele. Moezel 3 is zeker aan liet Hgd. ontleend,

musen 1, „op de doedelzak spelen", Ofr. muser.
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*in u s k o 1 i a a t l

1 . musket
'2. *inusket .»

*m u s t a t .s e o

muts '2

m u z i e k a n t 1

.

naturen 1.

*na

t

ureren
*n e g e r 4

,

neutre 2

n o i e r e n

*n o n a k 1 1 e t' 4.

nose 1

notarieel 4,

nul 4

.

{mnssceliaat 1, inosuflliaiil 1, iniisglinat 2), „muskus,

parfum", Fr. timsiiule met epenthesis van cl (p. 314)?

Maar hoe is dan i te verklaren?

{musscet 1 , nuiscet 2) ,
„soort van sperwer", Ofr. moucliel.

{mnskwet 4, FocQ.), Fr. ((loicfi/nf/ of It. niosclwllo.

(luostatse 3), Fr. Diouslac/ie of Ital. tnostacciu.

{aiinul.'ic 3, alninys 3, amutse 3), Ofr. auDittce, auniuclie.

Ofr. imt^icant.

In de bet. „een karakter hebben" bij ons gevormd.

(Kn..), „voortbrengen". Vgl. Fr. nalnré (16e e.).

Fr. nègre of Sp. nffp-o.

{neitler 3). De bet. is Frans.

(één voorbeeld), ,,verloochenen", Ofr. rrnoier, Fr. roiier.

Bij ons gevormd uit tionaklirili'it.

{noifte 2), „lawaai, schade, ongunstige toestand, kwaal",

Ofr. noisi'^ dat echter alleen de eerste bet. heeft. Het is

twijfelachtig of ons woord wel een Franse oorsprong

heeft in die andere betekenissen.

Fr. (16o e.) notarial-? Fr. nofarip?

Ofr. mille.

observant 2.

oerfrois 2

officiate 1,

occasoen 2

*oktaaf 4,

*oliesse 3.

olm 3

*om b e r 4

,

o o r 1 i ë t 4

,

operment 2

opril 4.

orde is 2

*ordiment 2

oreest 1

orgel 2

orguel 1

origineel 4

,

o r i 1 1 i o n 2

,

ütroieren 1

Bij ons gevormd uit observancie.

{(irfrois 2, orfront 1), Fr. orfrois , orfroil.

Ofr. ofjicince. Vgl. p. 2G4.

{occaisoen 1, occoisoen 1, occasoen 3 , ockisoen 1 , occtisoen 1,

ockesoeti 3, ocsoenl, occasunn2, f;csj<enl, occasioen 1,

Qccoisioen 3), Ofr. ocaison, ocoison , oA/so», ocnsou,

occasion.

,,muziekterm", Ital. octavo of Fr. octave.

Bij ons afgeleid van oliesel 2, dat bij ons van nHc is gevormd?
{horme 1, orni 1), Ofr. olnic, ornie.

Fr. Iiombre of Sp. honihre. Afleiding: ontberen 4.

Fr. oreillclle, dat evenwel niet ,,oorhanger", maar de „rin-

getjes van de oorbel" betekent.

ioprenienl 2, ai)ernient 2), „rattekruit", Ofr. urpinient^

nppremant ^ Fr. nrpinient. De tweede Oudfranse vorm
komt voor in een stuk, afkomstig van het hof van KAïtKt.

bE Stoute.

Zie Ned. Wk. s. v. npril.

(orduis 2, nnordeis 2), „estrade", Ofr. Iioimlois.

{ordement 2, ordelmenl 2), Fr. ornement^ veranderd naar

ordene.

{Iiorecst 1), Ofr. ore ^ veranderd naar lenipeesl.

{orgale 2, orrjane 2, orrje 2), Ofr. orrjuene, orgre, Fr.

orrjite.

(één voorbeeld), „stoet", Ofr. orguel^ Fr. orgueil, dateven-

wel nooit deze bet. heeft gehad.

Fr. originul met suttixverandering. Fr. oriijinel heeft een

andere betekenis.

„bont", Ofr. orillon. God. geeft twee voorbeelden uit Noord-

Frankrijk.

{olriliiercn 1, outruieren 1, oriroyeeren 2, oytrieren 1,

acfroyercn, Mnl. Wk.), Ofr. oirier, otroier^ oclroier

^

nutroier, Fr. oclroyer.

Ofr. fipaiser^ of bij ons gevormd van pais.

„bemiddelaar", Ofr. paisier.

{p'ili'i 2, iiideie 2, peli'ie 2, pollic 2,i>lei 3), „katrol, mar-

telwerktuig", Ofr. prilec (Kom., XXVI

1

, 4H4), /.o//»-, Fr.

paiilie. Goo. vermeldt niet d< laatste betekenis. Wèl
Verband. Kon. Akad. v. Wctoiiwh Afd. I>>ltcrk. N. K. Dl. VII. 24

*paisen 1

p a i s i e r 2

.

p a 1 e i



370 UE FUANSE WOORDEN IN HET NEDERLANDS.

]) a 1 e V e 11

.

*palesteel 1

p a 1 e t o t 4

paljas 4

palle 2,

p a 1 m e e 1 2

,

p a 1 m e i

.

*palulle 3,

pal ure.

paraper noelie S

pantijsen 2,

papauw 3

p a p e 1 a r (1 e 11 1

,

papioen 2

paragraaf 2

pareren 1

pari oor 2

^parmantig 3

parool 4,

*partenier 4 (M.)

*p a r t r i s e r e n 1

par tri si er 2,

*partriseerre 2.

parure 1

paskwil 3

passedin sj e 4

*p assen 1,

*pastel 4,

^pastorie

*pateel 2,

patent 4

,

patois 4

1. patroon 2

2. patroon 4

,

p a V e r e n 1

.

pecie 2

p e k u n i e e 1 4
,

*p e 1 1 e 1

,

])e 11 en 2

p e 1 1 e r ij n 3

,

)) e 1 1 i e s 4

,

liellorijn 2

p e n i cl e 2

,

p e n s e 1

,

p e n s e 11 e r 2

,

*perkussie 4.

„lieu oü Ton etire les étoffes". Voor de laatste Ned. vorm,
vgl. p. 203.

Zie pareren.
{paleéteen 1), saniengest. uit Fr. p((l en slccl^ evenals

hnrensleel uit Fi'. harre en steel (zie p. 333?) Of is het

't zelfde woord als pennoncel
^
pcnnechel (zie p. 260)?

{paHoc 2, pallot 2, pal Irok 3), Oiw palloc^pallol^ Fr. paletol.

[pias 4), Fr. paillasse. Vgl. Leitiiaeuser ,
o. /., I, 27.

„vuurschop", Fr. peile ^ dial. po/c.

Ofr. paumelle aangepast aan palm.

Zie po mui e ie.

„gescheurde kleren, lorren", is zeker hetzelfde woord als prul.

7i\^ parure.
{pompcrnoel 2), hetzelfde woord als kamper u oelie.

„hijgen", Ofr. paufoisicr
,
panliser.

{papau 3), Ofr. papal
,
papau.

sic leg. „Ro." , 7618.

{papcloen 2), „wilde hond", Ofr. pap'wn. Zowel de Mnl.

als de Oudfr. vorm uitsluitend in Mandev.

{imrac/refe 2), Ofr. paragrafe
^
paragrefe.

{paleren 1, pelUeren 2, paneren 2), Fr. parer.

{paerloer 1, palloer 2), Ofr. parloir, palloir, Fr. parloir.

{prcmanl 1, pro»;«H/ 3), Ofr. 23''enanf
,
,,hardi"? Zie p. 282.

Fr. parole. Procl 2 is zeker hetzelfde woord.

{parlenaer 2), Ofr. *partenier? Vgl. Eng. partner. Of Ofr.

parchonnere ?

{partrijsseren 3). Bij ons gevormd van pat risier?

Ofr. perdriscur niet suffi.xvcrandering.

Zie p. 320.

{parure 1 ,
palure 1 ,

pallure 1 ,
parule 1 ,

peterere 2), Ofr.

pareüre, Fr. parure. De het. „uniform" is in het Ofr.

niet geheel onhekend. Zie Gon. , X, 276a.

{pasquin 3), Fr. (17" e.) pas<iuille^ pasquin, Fr. pasqiiin.

{passedijs 3), Fr. passe-dix.

„aanpassen , oppassen". Bij ons gevormd van pas.

Fr. pastel of Ital. paslello.

{pastoorijc 3), Middele. Lat. pastoria. Du 0. kent uiet de

bet. „amht van een dominee".

Fr. platel? Zie Ned. Wk., s. v. bcliel.

Fr. patent. Betekenis 1. ,,open", in palentb)-ie/\ 2. ,,uitste-

kend".

(patteis 3, één voorh.), Fr. p((lois.

{pairoen 1, patronc 2, pal>-oel3)^ ,,hescliermlieilige, kapi-

tein van een schip, superieur, model", Fr. patron. In

de eerste het. kan het woord Lat. zijn.

,,om te schieten", Ofr. patron (,,p. de fer pour faire les

pierres de la bomharde").

Zie plaveien.
{pitse 2), „stuk", Fr. pièce.

Ofr. pécuniel, of Fr. pecuniaire niet suffixverandering.

Lat. pellis.^ Ofr. peZ, of hij ons gevormd van pellen.

{pillen 2, pelen 2), Ofr. jwller^ peler.

Fr. péleriu. Vgl. p. 24.

Fr. pelisse
.1
veranderd naar pels.

{pellerijn 1, pellarijn 3, piloi'ijn 3, perlorijn 2),,,schand-

paal", Ofr. pellorin, pilerin^ Fr. pilori.

,,kandijsuikei", Ofr. penite^ penide (sic leg. God., VI, 80,

voor penicle ; vgl. penidoin, pcaidos).

,,
gedachte", Ofr. pense.

Ofr. pensionnier. Zie p. 310.

Bij ons afgeleid uit Fr. fusil d percussion.
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*perlot '2 {fH'llol 2). Etyin.? Het Frans kent geen *ƒ)((//()/ (Mnl. Wk.)-

j)erre\vet (tlial.), Vr. hroiielfc.

pers 1 (poisi' 1, ptirsr 1, pnertsc '2, piu'stc 3), Fr. presse. Zie

p. 140 en 260.

perse(boonO "J

,

„pcrzikeboom", OtV. */)fr<7u', Fr. (15o e.) perrc, Fr. pcche.

persker 1 [fiersckcf 2, iierki-r 2, perkei 3, peseker 1, peker 2,

paseker 2, praskrr 1), Ofr. peschicr, preschier , dial.

pcskier, preskier , Fr. prclier.

j)Osterie 1, Ofr. pestorcrie.

piek 3, Fr. pit/ue. Is ;)it .i in „de p. op iemand hebben" hetzelfde

woord ?

*pi<rn(»n, sic leg. voor pui/on
, „pistache", Inv. v. Br. , V, 027? Ot'r.

piijnofi bet. „aniande de la ponime de pin".

*pij {pü^ 2, pijeku'keii 3, pijerock 3). Zie Tijdschrift, XXI,
39 n. 4.

pi lier 2 (sic leg. voor pilaren
,
„Ovl. Ged.", 256, 692), Fr. pilier.

pingel 4, Ofr. piijnole.

pingier 3, „schilder", Ofr. peir/neur met suflixverandering.

]) i n s s e n 3

,

Fr. pincer.

*pintelen 3, *pinteleren 3. Bij ons gevormd van p/'«/, of van Ofr. /j/n/e/?

piot 4, Fr. (pop.) piote.

pipeide 1 {pepeie 3, papeie 2), „pip", Ofr. dial. pepeie (Reniacle,

p. 255), Fr. pépie.

pijpengael 3, „kruiwagen", Ofr. (Xoord-Fr.) pipetjale.

pissen 1 {piessen 4), Fr. pisser. De dubbele uitspraak schijnt een

bewijs vóór de Franse afkomst. Zie „Zs. f. rom. Phil.",

XXIX, 340 (SciiLCiiAauT ziet er een onomatopee in).

*pitsen 3, „knijpen", Vóórfr. picer? Vgl. Hgd. pj'etzcn.

pi ad ijs {phddisc 2, platdijs 3), Ofr. phnlisse.

*palmaat {palmmaelc 3, Wvl. plantale), „plak". Vgl. Ofr. pab»ele,

„plak", Sp. phnitela, „plak", Ofr. paiiDiee, „slag op

de hand".

*plamaten 3 ( palnunollen 3), „de handen bewegen, met de vingers vuil

maken". Vgl. Sp. imhiKitear, „met de handen slaan"?

Maar vgl. ook VI. plauioezeu, pliiDine/tiercn , zelfde bet.

Afl. : plit)iolli(j
,
„vuil.

*l)lamuren 4. ..S'"'^ maken", van Fr. plannre, „copcaux qui tombent d'une

pièce de bois qu'on plane". Vgl. plan en.

p 1 a n e n 2
(
plamen 2) , Fr. planer.

planerenl
(
/jleineren 3) , Fr. pluncr.

*planiere 2. Bij ons gevormd van Ofr. esplaner?

planket 2 {pinnkit 1), Fr. planclietle, dial. plankelte.

l)lantage 4. Zie p. 30(). Het tegenw. Fr. pldnlai/e lieeft een andere bet.

plat 1, Fr. pliii. De bet. „geheel en al" heeft ook het Frans ge-

kend. In de bet. „platdak" is pint waarschijnlik een ver-

korting van plalilitk.

plataan 2, Ofr. plalnn, Fr. plalane. Vgl. p. 24.

*plavant 2 (Wvl. pluvune), „een scheldwoord". Vgl. „Taalb.", III,

90 en 185. Hetzelfde als Imvinnn? De Bo vermeldt

parinaa naast hi(i:ii(iin, en Fr. hahouin wordt ook als

scheldwoord gebruikt.

plavei 3 (pavei 2), Fr. /jr«iw' (in „salie p."). Zie Tijdschr., XXI, 313.

*plaveien 3 ( pnvcien 1). Bij ons gevormd van })niei
,
plavei.

*plavui8 4, meervoudsvorm van pavei? Vgl. fernientnit, wtintbnis en

„Taal en L.", XV, 29.

*plebaen 3, „pastoor", (>fr. plebain (Belgies woord? Zie Du Cani;e) of

Kerklatijn plehanus.

*plee 4. Misschien hetzelfde woord als pletie.
*pleidooi 4, van *plridooien, Ofr. iilaiihijer (tegenwoordig alleen

subst.)?

pleisteren 2 ( prij.sU'ren 2 ,
peialercn l, peinslereu, pesteren 3), Ofr. paisire.

24»
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pleite 3 (plait 2, ploile 2), „soort schip", Ofr. platc
^
pluHe

^
pleite.

Over de laatste vorm zie hierboven plavuis.
*pletie, Fr. pelil {cubinet)? Vgl. p. 289 en 303.

*pleuris 3, verkort uit jj/ewjv'sjs?

*plimant, „cocu", één voorbeeld. In verband met parmanl'?

plooi {ploie 1), Ofr. pZo;.

ploten 2 {plollen 3), „slaan", Fr. peloler. Over andere bet. zie

Mnl. Wk.
plotte 3, Fr. pelole.

plovijts, „heining", Ofr. dial. pJou-h.

pluche 4, Fr. peluche. Vgl. pluis,

pluimagie 3, „vederbos", Ofr. plumache of plunuifje.

pi ui mets e 3, „matras", Ofr. pluniace (vgl. plumacel in Gou.).

pluis 4. Kil,, kent nog slechts pluisen ^ Fr. pclucher (en niet van

Germ. oorsprong; daarvoor wordt het woord op een veel

te eng gebied aangetroffen). Plats is zeker het subst.

verb. van pluizen^ en vandaar de bet. „donsje", die Fr.

pehidie niet kent. (Wèl betekeatltal. jot'/jczo ook „haartje,

donsje"). Pluis is ontleend nadat Ofr. /s tot .s was gewor-

den; vóór die tijd zou het *pluits hebben geluid. Mis-

schien leeft die vorm in Wa. pluisleren 3, dat door meta-

thesis uit *plnilsc)'en kan zyn gevormd. Zie p. 287.

pluis 3 (adj.), gevormd van phiize : , dat een zeer ruime bet. heeft

gekregen, o. a. „mundare, polire".

plui stèren. Zie pluis,

pluizen. Ibidem.

poelet 4, voor „p.stukken", Fr. poulette. Zie p. 303.

poelier [poellier 3), Ofr. pouletier., of bij ons gevormd van Fr.

poule?

poengeel 1, ,,
ponjaard" (?), Ofr. poifjnal, poif/iiel. Deze laatste vorm is

zeldzaam,

poengieren 1 (^pnngieren 2, piuiieren 2), „vechten", Ofr. poiynicf. Yg\.

„Essai", p. 114.

1. poinsoen 1 {poenson 2, ponchon 2, puitsoen 3), ,,
puntig voorwerp",

Ofr. poinpon.1 poenson, ponchon. Vgl. p. 283.

2. poinsoen 2 [pinsoen 2), ,,ton", Fr. poingon.

point 3, ,,een geldstuk", Ofr. point.

1. pointer 2 (één voorb.), Fr. peintre, dial. poinlrc.

2. pointer 2 {poenlor 2, puenler 2), Ofr. poinleur.

pointure 1 [pnenlurc 2), Fr. peinlure, dial. poinlure.

pointureren 1, „schilderen", Ofr. peinturer , dial. pointurer.

polioen 1 (één voorbeeld), Ofr. poitlic!
,

pouliet, Fr. pouiint met

sufRxverandering.

• polijsten 1 {polissen 1, herpolilen 2), gevormd van de stam van Ofr.

polir. Zie p. 287, 264. Afl. : polijsteren 3, palijsteren o.

po m mei e 3, „appelmoes", Ofr. pomee (waarsch. alleen in België). Pal-

't)iei is zeker hetzelfde wooi'd (Van Hasselt, „Oude

Geld. Maalt.", p. 119, „om appel een palmei af te

maken"),

ponciel 3, sic leg. „Ann.", XXIV, 460, voor y)o«//W, „een gewicht",

Ofr. poncel.

pongetij f 2 {pongittjf 2), Oh. pongitif.

pongioen 2 {pengoen 2, penioen 2, pignoen 2, pingioen 3, payoen 1,

pendioen 2, pennon 2), „standaard", Ofr. pignon, poi-

gnon
,
penon.

*pongoost 1 (één voorb.), Ofr. poignois (God. s.v. poigneis), ^poignoiz?

poncture 2 (één voorb., „Vad. Mus.", II, 166, 10), „punt van een re-

denering, Ofr. pointure gelatiniseerd.

*pontsen 3 {punisen 3, ponssen 3), „doorprikken", afgeleid uit Fr.

poinpon? Vgl. Eng. to punch.

*pop 1 {puppe 3), „meisje, pop". Ofr. poupc bet. „tepel", maar



\V()OIU)KLI.IST. :n:^

/louyx'au bet. „tej»e." i-ii „klein kind ". Mn. i>oi>i>, iioupii

bet. „pojv" CD „net gekleed meisje" (RiiMAcr.K, p. 270),

Lat. */)i(/»^t(/ (kl. ittipn), „meisje". De oors^nonj; vun ons

woord is dus ztker R( manns. Misscbien is het simjdex

iw(ii>e , in d« bet. „pojt", alleen Nooidfrans. In /m/i^- '5 n.

pojtpr is te zeker tnutalogies suHix.

*popel '2 (peppi'l 4\ Ofr. pi^pli', pruplc, Lat. populus. Is /)((/)/)<>/ uit

het Hoogd. overgenomen?
porcaspijn 1. „stekelvarken", OtV. porc i'spi

^
porr iCespijic.

porselein ."» (portuleine 2, postelein i), Ofr. porcelaim'. Hoe is de laatst-

genoemde Mul. vorm te verklaren?

portage 'J. Met Oudfrans kent niet de bet. die dit woord bij ons heeft,

portuur 4 i^parture 2), Ofr. parleiire, „combat oii les adversaires sont

égaux en nombre".

predikant o. Fr. (IGe e.) praHcitnt.

prenden 1 {priiiden 1), Fr. prevdre. Vgl. p. 183.

*pressure 1, ..wijnpers''. Uit pres^oir met suffixverandering? Ofr. pres-

seiive heeft nooit de bet. „wijnpers" gehad.

*presuniaet 2, „trots", latinisatie van presnme', partic. van Fr. (16e e.)

se presiimer, „avoir la présomption de"?
preuts (pretis 1, prues 1, prots 2, priiedls 3, proolscli 3, pntil.scli 3),

Ofr. proz, pretis (in het Frans wordt deze Nomin.-vorm

ook in de verbogen casus gebruikt),

prisie 2. Ofr. prisiee, dial. prisie, Fr. prisee.

profeneel 2. „zak" (één voorb. , Duitse Orde, p. 294), Ofr. pra/inrl

(.,Statuts de 1'Ordre des Templiers", p. 351).

protesteren, komt uit bet F ans in de bet. „zich verzetten".

*pro venier 4 (prorenaer 2). Bij ons uit proi'cne naar prover.dicr, of

pruvendier aangepast aan provene.

*provensier 2 (één voorbeeld), proviseur?

*proviand 4. Ital. provianda ^ of Ofr. proviande met epenthesis van (.

Misschien een Belgies woord. Zie het volg. art.

*pro V ia nde ren 1. God. (VI, 448") citeert in een Waalse tekst (1673)/j/Y)(wV/n-

der. Het Oudfr. heeft proiwnder.

pruik. Het Frans heeft ook de bet. van „haardos" gekend,

prul. Zie palull e.

puimsteen ()i(i))is 3, putus 2, peeins 2, }>eims 3, pi})ip 2). De vorm
met fj'" is Romaans, wegens de umlaut van o (pomicem);

die met o kan Oudfrans zijn. Voor )>inip, vgl. Kh;ge,
s. V. Bitlis. De apokope van s is zeker te verklaren door

de samenstelling ptütttslecti.

pul 2 {amptdie 2, apidlc 1), Ofr. attipole, Fr. conpotdr.

pumeel 2 {pluntcel 2), ,.knop", Ofr. pontel
,
pantel^ pliitttel.

*pungiant 1 {punlianz 1), „dolk (?)", Ofr. (at-me) poirjmint?

putakers 1 (pdhers 1), Ofr. poacre.

pute 1 (putte 3), Ofr. puto. Aü.: judri-ticre 1, pmleflicr 3, htiilrr-

ticre 3. Dit woord zeker te lezen, „Pelgrim.", fo. 22c,

voor peuterie.

*puts 3, „leren waterzak". Ofr. /«/»/, Fr. bul te , meerv. IjdkIs, bot-

tes? Vgl. Mnl. Wk. s.v. boot, waar Hgd. Itoelz (?)

wordt geciteerd.

raduis 4 (M.) (reduis 3), „stellage'', Ofr. rados
.^

„abri contre Ie vent''?

raepier 3, „raapveld", Fr. (16o e.) raviet-e.

raket (ffirl.eiie 3, mehette 3), „een plant", Fr. i-o'/ueite.

rand ui n en 3, „hard loopcn", Ofr. nnidonev.

*ranse 2. God. geeft één voorbeeld van /-««.s^', waar het woord dezelfde

bet. als bij ons kan hebben,
rapalje 4 {i-nspaelije 3, respeel 3, raspeel 3), Fr. laiadie veran-

derd naar rnpen^ raspen (in rnsplmis). Het woord dat

in het Mnl. Wk. wordt aangevoerd om het bestaan van
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ons woord in het Frans te bewijzen, is niet hetzelfde.

Het is Ofr. i-esprdlle^ „petite futaie". Berust de vorm op

eel op suffixverandering ?

raseel 3 {t^aseil 3), „vlot", Fr. (16o e.) rasean
^ Ofr. rascl.

rasp 3, Ofr. inspe, Fr. rdpi-.

rasteren 1 („Ro.", 3171) „beschuldigen", Ofr. i-cler, reslo-, rasier.

Dus een ander woord dan Mnl. rasteren 1, Ofr. are.sler.

*raveelen 3, „heen en weer loepen, ijlen". Bij ons gevormd van Ofr.

ravcler ^ regeler, of hetzelfde woord als ra vel en. Zie

dan p. 312.

ra vel en 3, zelfde bet. als het voorgaande. Van Ofr. rarer , resrer^

Fr. rever ^ of van raveler, reveler?

ravotten 3, Ofr. rioler. Afl.: ravot 2 {revot 3), „troep van losbandigen,

bordeel" ? Ofr. riote heeft alleen abstrakte betekenis,

rayeren 3, Fr. enj-aye.r.

rebas 2, „scheldwoord", Ofr. rebast , rahas.

reces {^reches 2), Fr. reces. De betekenissen die het woord bij ons

heeft schijnen vooral aan België eigen te zijn geweest,

refaitieren 2, „(wijn) vervalsen'' (één voorbeeld), Ofr. >'t'/o(//H'/', „réparer".

In het Oudfrans komen afleidingen van refaire met r

na f voor, bijv. refreltoir.

refrein 3. De bet. „spreekwoord" (Kil.) is eigen aan het Spaans.

*refresche 4, afgeleid van refrescheren?

refuseren, sic leg. „Lanc", IV, 1480 voor refuteren.

regael 3, „chemies mengsel dat goud oplost', Fr. eau réijale.

regal 3 {regael 3), „rattekruit", Ofr. rengal.

*regeren 2, Fr. (16e e.) reger, ¥r. rcgir^of Lat. regere. Aü.: regierre

(Ofr. regeor is zeldzaam),

regieren 2, „zeven", Ofr. regier.

rei e 2. Zie „Taal en Lett.", XV, 131.

r ekonvalescent 4, Fr. convalescent (pop. reconvalescent?)

relevement 3 {relievement A), „integrale teruggave, ontheffing", Fr. re/t*-

vement.

reliquie 2 (riliquie 1), Ofr. rclkiuie~{?), Fr. relique, Wa. rilik.

remboers 4, Ofr. rembours.

remitteren 4, Fr. remettre gelatiniseerd.

rep as 2 (rapas 3), Fr. pas (pop. repas?)

respondencie 3, Ofr. respondence.

restement 2 [rastement 2), Ofr. arestement ^ araslemenf.

reveel 1 {reviel 2, ruiveel 2), „vermaak, losbandigheid, gedruis",

Ofr. revel, rivel.

reven 3, „ijlen", Fr. rever. Afl.: revelen 3?

rifeleren 2, „geschaafd worden (vail de huid)", Ofr. rifier, „écorcher,

arracher" (akt.).

rijffelen 3, „schaven", Fr. rifier. De oude vorm is ra /Ier, dat kan be-

tekenen „faire rafle au jeu des dés"; nu geeft Kii,. aan

rijlfelen o.a. de bet. van „met dobbelstenen spelen",

rinket '4, zelfde bet. als klinhet en winhel. Het is, evenals klinhet,

misschien een wi-selvorm yan icinket , veranderd naar ring.

(dial. rioel), Of. ruiot , riot met suffixverandering?

[rouwaansch 3), Ofr. roan, Fr. rouan.

(ro/foel 2), Oh-.raviole. Vgl. Ita1.re/'/?o/j (geciteerd door Kil.).

{rayeren 3), Ofr. roier , Fr. raie)'.

„T'ollen, een wagen voeren", Ofr. roller, Fr. rouler. De
laatste bet. is in het Frans bekend geweest {roulage,

roidier, rouler c((rrosse).

Fr. roulier.

Zie mol et.

(rondiel 2). Het Frans heeft niet gekend de bet. „ronde

toren".

Ofr. roi.

*riool 2

roaansch 3

roffioel 2

royeren 2

rollen S
'i

r 11 e n e r 3,

rollet.

rondeel 2

r i 1 ij n 3,
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roos .'). „ile ziekto", Fr. ijontlr msc.

roost 2, Ofr. mst , Fr. nU. Afl.: nnisicie 3.

ruie li {ffie 3), Ofr. mi.

ruissote '2, Ofr. ruissot.

rumoer 2 {rinioer 2, rcinoor '2, nttninoerS, romocr 3), Ofr. riOHOio',

»v»ii()/-, rimor.

rusche 1. „riet, graszode", Ofr- ruM/n-. De tweede bet. lieeft het woord

ook in Fr. dialekten.

*ruscii 1, („Ro.", G0r)2 var.), Ofr. ;rsn(H,v, rcscoii {?)? Vgl. i-fscomdile.

rustier 2 {roslU'r 2), Fr. rustrr met suffixverandering?

ruwaard ."» (iwiuarrt, ruwaerl 2, roi'wai'tt 3, roiiwai'rd 3), „besclier-

ming, vrees, beloning, goeverneur", Fr. rri/m-il ^ dial.

ffwart, ruwarl. Ik vind geeu voorbeeld in het Oudfrans

van de bet. „beloning", maar de consensus van ons woord

met Eng. n'ward bewijst dat die bet. , altans in een Frans
diak'kt, bestaan heeft. God. citeert wèl voorbeelden van
de bet. „loon",

ruzie -4 Fr. nisf, in België schijnt het woord ook „twist" te be-

tekenen. Zie bijv. Courouble, „Les Xoces d'or de M. et

Mme VAN PoiTEi.", p. 109: „Autrement on aura des

ruses demain".

saai 2 (zoei 3, sacic 3), Fr. saie.

*sabrette (één voorb., „Rinclus". lOOlV De Fr. tekst lieeft „ki vendent

si faite emposture" („Mis.", 87, 3). De vertaling: „Die te

hondene onderwenden Feite (1. Vente?) van selken s.".

Een der var. van het Frans geeft cinpastoure, „blanket-

sel". Is sabrellc het Ofr. sarorcle, „saveur"?

sakeier en 3. Fr. aarclor.

sac(\uoie 2, „zakvol". Of. sachiee, dial. saliU', Fr. saclire?

salet 3, Ofr. salet Ic.

salie 3 {snelge 2, sarie 2), dial. salie (Diez, p. 675), savie, Fr.

sau^e. Vgl. „Essai", p. 70.

salmiak 4, Fr. (verouderd) salnüac.

*saluioniak, sal aminDniak.

saluatie 3, „begroeting", Ofr. salualion. Het Ofr. kent ook srt/tv(<i()/t

(God., VII, 297), zodat het mogelik is dat het Ned.

woord als salvatie moet worden gelezen, en door Kii..

met salueren in verband is gebracht. Zie het volgende

woord,

salvati»», ,,rechtsterm", Ofr. saluut ion gelatiniseerd.

samaar 3 {chamarc 3, samavis 3), Ofr. samatre., chaniarre. Vgl.

„Essai", p. 135.

sandelhout {snndalenliuut 2), Ofr. sandle, sandcdie, Fv. saiital^ saiidul.

sardone 1, Ofr. sardoine of Ofr. sardon.

*sarpeel 2 {s;irj)eil 2), „zak", afgeleid uit serpehjier?

sar po is 1, ,,soort schip". Vgl. harpoise en scarpoise.
*sas 3, „dubbele sluis". Het woord komt in een tekst uit Frans

Vlaandoren, van de lO— 17^ eeuw, voor. De oorsprong

is waarschijnlijk Germaans.

*sassefras 4, Fr. sissafras of Sp. sasafras.

satijn 2 {sallijn 3), „een klein gewicht". Vgl. De C.satil „pondus

duorum sextariorum".

*saveraed 3, „kruiderij '. Het Ofr. sai'oe heeft dezelfde betekenis.

sein e 3 {zcin 3), ,,net", Fr. seim:

seinen 1 ,.het teken des kruises maken, seinen", Ofr. si'ijnier. Afi.:

sein 4 (het woord is te jong dan dat men het met Ofr.

sein
^

,,teken", zou kunnen identificeren).

secors 1 {saamrs 2, serroers 2, salcaers 2, snrcoers 1, surcoers 1,
sorcoes 2), Ofr. secours^ succnrs^ souscors.

*se kreet 1 {sccreil 1, secret 3), „geheim, vertrouweling, geheim ge-
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mak". In de Ic en 3« bet. kan het woord uit het Latijn

komen,
sekvetarie 4, Fr. spcrrlairi'rir. Het Oudfrans kent xi'r/rclcrie

^
,,sacristie".

*semi-l)reve 3 kan Fr. en Ital. zijn. Ook in het Middele. Latijn komt
scnü-brevis voor.

*semi-fuse 3, Ofr. se))üfnsc of Ital. scniifusa. Vgl. fuse.

semijn 2, ,,eeu soort stof", Ofr. sconin^ hetzelfde als sarnil.

seneie {chineic 2), bet. onzeker.

serge 4 {naerge 1, saerdse 2, saeir/ii' 3, cJiaerse 2, tsaevdse 2,

zaerlse 2), „een soort stof, deken", Ofr. sayge, serge.

serkemenage 2, Ofr. cerquemanarfc.

s erken 2 (sccrken 2), Ofr. cerchier , dial. cerhicr.

serpelgier 3 {scerpUer 2, sarpeliere 3), ,,
grof linnen", Ofr. suf])illicvc>,

serpelUere ^ Fr. serpillière.

serpente 3, ,, soort kanon", bij ons afgeleid nit.se/'jK'H^y». Vgl. mange.
1. serpentijn 1, „edelsteen", Ofr. serpentine (Du C).

2. serpentijn 2 {serpentijne 3), ,,soort kanon", Fr. (16e e.) scrpentiiie ^Yr.

serpentin.

3. serpentijn 3, „kleine slang", Ofr. serpentine.

seruns. Zie struis,

s er voor 3, „plaats waar men de vissen bewaart", Ofr. sej'eoir.

sesein 2 {eysein 1), „munt, gewicht", Ofr. >>isai)i.

setijn 1 (selhijn 2, eetijn 1, cetin 1), „soort hout", Ofr. selin (één

voorb. in God.), vertaling van Lat. setun.

set se 2, ,,cen weekdier", Fr. sècJie, seiche.

si eg e 1 {siedse 2, siegye 2, ceedse 2, sidie 2), „zetel, woonplaats,

riviertol", Ofr. siege. Vgl. D. C. s. v. sedes navium.

siepel 4 {cipel
.,

chihoUe 2, cehoUe 3), Fr. cthotde.i dial. chibotde.

Siepel kan Ital. zijn.

silgieren 3, ,,
plunderen", Ofr. sillier.

syllabe 2 (sillehe 1, sillebbe 1), Ofr. sillabe, sillebe.

*symfonie, „muziekinstrument, symfonie", Ofr. s>j»>p}ionie^ chiphonie,

of Lat. symphoniu.

*simplicist 3, ,,kruidkenner", afgel. van simple naar herbonst?

sinopel 1 (cynobel 3), „groen", Ofr. sinople ^ sinoble.

si sein 2 {sisaine 2), ,,soort stof". Een Belgies woord? God. citeert

een voorbeeld van sitnint., van 1627, uit Luik. Systein

(God. Dipl. U., 1,1, 23) is waarschijnlik hetzelfde woord,

siseine 3, ,,vierde deel van een ons", Ofr. sisain.

sjalot 4, Fr. échaJotte. Vgl. p. 256.

*sjas 4, „berisping", Fr. chasse, „poursuite judiciaire" ?

schaermutsen 2 {scherjnessen 3), „schermutselen", Oiv. escarnwttehiee. Aü.:

schermutselen. Is scermelsieren (sic leg. Vei-Tii., V,
13, 30 ?) hetzelfde woord? Maar het Fr. woord komt eerst

in de lö» eeuw voor.

schaats 2, „stelt, schaats", Ofr. eschace.^ Fr. écimsse, ,, stelt",

schakier 1, Ofr. eschaquier^ dial. scakier, Fr. échiquier. Afl.: gesca-

hiert 1 (naar Ofr. eschequerd?)

SC al ie 2 (scaelge 2, scaelde 2), Ofr. escaille^ Fr. écaille.

scallerie 2. Bij ons gevormd van scaliën.

schalmei 2 {sclielmei 2, scilmei 2, scaletneide 2). Zie Tijdschrift,

XV, 201.

scalootse 2 [scaloes 2, scolootse 2, scoeloes 2, sludse 3), Fr. galoclie

veranderd naar schoen en schctals? Vgl. klots,

schampelioen 3 (scliantilVwen 3, scliampioen 3, schnpseljoen 3) ,
,,werktuig

om te snijden, staal", Fi'. échantillon , veranderd naar

schampen? Dial. scliabeljoen , schaflcJjocn.

*schampel ture 3, ,,smaad", hetzelfde als sconfelliire?

schampen 3, ,,ontvluchten", Ofr. eschaper, dial. escKper, Fr. rchnpper.

schapperen 3, dezelfde bet., dezelfde etym. als het voorgaande. Samenst.

:

ontsapperen 1- {ontscliappieren 3).
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*scaprcel l'. Bij ons fjevoniul.

scharnier 4 {fitiruim' i', knier 4), Fr. vlufrnirrr, ilial. Iniiuicrr.

scharpe ."{, l'V. «Wi<irp<', „talud", of Ital.srn,-^»»? Kii..'.< vertalin£:„])ilaar''

schijnt onjuist.

soarpoise 1, „soort sihip". Vcrl. sarpois en harpoise.

scavoto 1, „schelp", Ofr. esvafolc.

*schcrlei 2 {scharrlfiji' 3, scliarlri ,3), Fr. sclun-r of Lat. •srurlrii.

*schoelje 4 Fr. couillc, of afgeleid uit i'saniillnn?

sconfelture 1 (ncofferfure 2), Ofr. desconfilioi: Vgl. scam pel t ure.

schoffilioen 3 {scliuilfcliocn 3), „bezem om de oven schoon te maken",

Ofr. i'srom'ilhm , Fr. i'coiii'illoti.

*scokkellüen 2 (.schc/.<'//o<'u 3, W\'\. schokkcijocn), „soort gerst". LiTïitii

citeert één voorbeeld van sovcrillon , waarin van de

Hollandse landbouw sprake is. Is het woord dus bij

oHb inheems? Maar De Bo vermeldt een Vlaamse voim

sukrioen.

scholier 1 {scoleer 2, schohtnr 1, scolcnaar 2), Ofr. esculfi\ escolicr.

scorgie 1, „zweep", Ofr. esconje.

schorpioen 1- {scorpeliocn 2), Ofr. escorpion , iïia.]. si orpiun,Fv.scofpion.

Scorpe 1 kan Latijn zijn.

schors {schorse 1, .<trorl.se 1, scKersse 1), Ofr. fsco/vv, dial. sroyc/K'.

Zie p. 262.

schorsen 1, Ofr. e.srorchier.

scotelare 2 {natdehire 2), „dienaar die voor de spijzen zorgt, schotel".

In de lo bet. is het 't Ofr. escuelier, veranderd naar scZ/o/W.

Maar de 2^' bet. kent het Frans niet; zij wordt aan ons

woord toegekend in een Gloss., uitgeg. in de „Hor. Belg."

schonden 3 (schnudea 3), „branden", Ofr. escauder. Afl.: schoude 3

{schande 3, sdiouiv 3), „schoorsteen",

schuivuit {.scaviiut 1, snieiil 1, /tcofut 1, .scoivuul 1, seajfuil 3,

schoefuit 3), Ofr. choetc, chaiivelte, dial. cliavotte^ die-

volle (zie Sainéan, „La création métaphorique", p. 99),

Fr. clioiieile.

scuereel 2. „eekhoren", Ofr. e.icuiruel, Fr. éviirei(il. Zie p. 153.

schuren 2, Ofr. escurer.

slandereel. Zie blandereel.
slavine 1, „een soort kleed", Ofr. csclavine.

slavoen 3, „slaaf", Ofr. Esclavon. Afl.: slavoenen 3.

smak 3 {.suiuack 3), „een plant", Fr. sitniar.

smarel 1 {marcl 1), „een soort valk", Ofr. e.-oneril. Vgl. mcrliju.

sober 1, „matig, slecht (van land), ongelukkig", Fr. .so'>n". Alleen

de l'' bet. kent het Frans.

*soes 4. Fr. choux (meerv.) in choiix d In crème? Deze afleiding

stelde mij de heer Hurert Pernot voor.

soelaas {solae.s 1, .so/r<.s 1), Ofr. solas, smdti.s. Het is niet oiimoge-

lik dat op de betekenissen invloed heeft gehad Fr. suulnfjcr.

soffreinen 2, Fr. chanfraindre , dial. chanfreinre.

*soie 1 (it'/> 1), „soort schip". Etym.? Afl.: soikijn 1 (seihijn 1).

*solaesen 2, „feest vieren", Ofr. sulacier, of afgeleid van .salnc.s.

*soldaat .'5 (soudact 3), Fr. soldal of Ital. noldaio. De tweede vorm
is zonder twijfel gevormd door analogie met mudier.

solduer 3 (souduur 2, .soudure 2, soldier 3), Ofr. svi/o/i/zr. Zie p. 276.

sollen 2 {isollen 1), „met de bal spelen, mishandelen", Ofr. sollcr

sou Ier, clinler.

sol vent 3, „solvabel", Ofr. solaent.

sonnet 4 {nonet 3), Fr. sonnel of Ital. sonello.

sond 3 {zonde 1, sant 2, tsoul 1), Ofr. soude.

*soudie 2 {soudije 3, .<.o/(//; 3). Ofr. soldni is een subst. postverl). van

soudo>/er; naast dit ww. komt voor soudier, en daarvan

kan *s<)udie zijn afgeleid , dat in Gon. niet vermeld staat.

Zie p. 277.
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soudier 1 (tsoudier 1, soudenier 1, soiiduwier 2, aauldoyer 2, som-

denaer 2), Ofr. soudier ^ soudoyer
^ dial. saudier.

sourreute 2 {sourente 2), „supplementaire rente", Ofr. sourreiite (Gou.

VII, 539; het woord schijnt Belgies).

soveie 2, „soort van ragout", Ofr. ci'w', dial. rivei, Fr. cirel.

spaerseu 1 (spersen 1), afgeleid van Oudfr. rspars^ espcr.s, deelw. van

espardre.

spauleiren 2, „versterken", Ofr. espduler , Fr. épauler.

specerij {specerie 2, specierie 2), Ofr. espeserie ^ Fr. épicerie. De
tweede vorm staat onder invloed van specie.

*specie 1, Ofr. espece ^ especie, Fr. épice., of Lat. species.

sper. i er 2, Ofr. especier, Fr. épicier.

specificeren 3 {specifiëren 4), Fr. spécifter. Het woord is te jong om aan

liet Middele. Latijn te worden toegeschreven. Vgl. „Essai",

p. 78.

*spende 2 {spinde 2), „plaats waar men het eten bewaart en uit-

deelt''. Afgel. van spcnden. Volgens Kluge komt Hgd.
spind vau Mlat. spenda (Ital. dispenda., een woord dat

ik niet kan vinden). In de zin, van „brood dat aan de

armen wordt uitgedeeld", is het een afkorting van spe)t-

debrood.

{spinden 3), „aalmoes geven", Ofr. despendre of Ital.

spcndere (door bemiddeling van het Hgd.?).

{spanyitl 1
.1
spinjoel 3 ^ spaehjoenS ^ spaniutiS, spulijioen 3),

„Spanjaard, patrijshond", espagnol, Fr. éparjneul.

{spincujie 2 , spi)iaelse 2) , Ofr. espinache ,
espinage.

{springane 2, sprincael 2, sprincaen 2, spriuael 1, pi-in-

gael 2, springhel 3), Ofr. espringcde. Zie Tijdschr., XIX, 93.

„schoonmaken", Ofr. espurgier.

{spuie 3, spije 3), „sluisdeur met opening", Ofr. ccpieus,

meerv. van cepel, „bloc a quatre trous"?

„model", zeker Germ. Ofr. eslale heeft alleen „étalon, me-

sure" betekend. Vgl. stalen, „voorzien van een wette-

lik loodje",

„kleermakerstafel", Ofr. eslnblerie, dial. staflerie.

Fr. cslafier of Ital. slaf/iere.

{stocket 2), Ofr. estachetCi dial. estakete. Afl.: stKkclsel 3,

staketselen 3.

{stakilse 3), afgeleid uit staketsel?

„onder de voeten treden", Ofr. estampir of van Ofr.

estampie.

standaard 1, „veldteken, ijkmaat", Fr. êloidurd. De laatste bet. is on-

bekend in het Frans, maar het Eng. heeft haar wèl.

stanson 2 {stantsoen 2, stuntsoen 2), „balk die steunt", Ofr. t's^onco;*,

Fr. ètnncon.

stapeel 3, „kleermakerstafel", Ofr. cstapcl, dat een ruimere bet. heeft,

stavelie 1, „steiger", Ofr, estahUe.i dial. estarlie.

stellage 3 {stnllaedse 2), „vleesbank, recht op koopwaren , steiger",

Ofr. estalage, dat alleen de eerste bet. heeft; de andere

hebben zich zeker ontwikkeld door stellen.

stive 1, „soort van fluit", Ofr. estive.

*stoffereel 2, „versiering, beschildering". Bij ons gevormd van s/o/' naar

tafereel.

stofferen 1, Ofr. estofer.

stop 1 {sloppe 3), „werk", Ofr. estoupe.^ Fr. êtmipe.

*s toppen 1, Ofr. estouper? Afl.: stop 2.

storen 2, „stichten", Ofr. estorer. Vgl. p. 25G.

*stortilioen 2, „keel". Bij ons afgeleid van storte?

stouternie 1, Ofr. estoutie. .S7o»<('r/(^; („Ro.", 13225, 13649) heeft dezelfde

bet. Is het een Mnl. afl. van stout?

struis 3 {sertiiis 3, reruisp 3), Fr. crruse.

*s p e n d e n 3

spiljoen

spinazie
springael 1

spugieren
*spui

2,

*staal,

stafel rij e

*staffier
staket 3

3,

3,

*s t a k ij t s

s t a m p ij e n

3

3,
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struweel {struuwllc 3, siruffle 3). Gou. (VII, 578) jjeeft sinirrdii,

striifau , uit Waalse teksteu, in ile bet. „bos".

*stru\vicreu .J „verstrooien", hetzelfde als slnnvcn'n
,
„vernietigen"? Afl.:

stritirirrx .'$.

*stuilüor 2, „studeerkanu'r". Bij ons gevormd naar lninnr. kiintnnr?

subtilieren 1 „fijn uitdenken", Ofr. soul UIin:

sujet -t {iiihilijl 2, snbiiii 2), Ofr. >•()»«/(/, stdxiil , Fr. siijri. Tegen-

woordig is de bet. „komediant", en pejoratief,

sukade 2 {vhukade 4, sucate 2). Zie Ki.uvvkr in Tijdschrift,

XVII , 40.

sucriotn 1 ^^één voorb., „Ann."', XVll, 1'J3). Zie schokkell oen.

*sureel 3, „boze vrouw". Bij ons van :»«/•:'

surgien 2 {siinjijn 2, zuniicii 2, surisioi 1), „chirurgijn", Ofr. snr-

ijicn
.,

sufir/icii.

surreel 2, „soort peer", Fr. .lurdh', volgens Li. naam gegeven aan

veel planten die een zure smaak hebben,

sussen. Zie cessen.

taak {lat'clie 3, tackse 3, luecksc 3), Ofr. lasc/ir, dial. laski-^

Fr. tdclii:

taan 3 {tnniie 3, Icinc 3), Fr. Ittn, dial. tain? Vgl. tanen,

tabel 2, Ofr. labiel, Fr. tableau.

*tabelaesge 2 (labcljitflsi: 2), bet. onzeker, misschien Ofr. fablai/i'.

*taboleren 2, „lastig vallen, aandringen", Ofr. tabaurcr ,Yr. itDiibtnufr?

taets 1 {tatse 3), „grote spijker", Ofr. laclic.

tafelet 3 {lavelfi 1), „klein'j tafel, kleine schilderij", Ofr. labiel,

dial. Inviel.

tafeletterije 2, „werkkring van de tafelier", Fr, lahlelterie.

tafelier 2, „schrijnwerker, bankluuider", Ofr. lablier, dial. laelier.

De eerste bet. is onbekend in het Frans,

tafel ment 2, , gebint", Ofr. lablement, dial. lavlement.

tafereel 3 {lafelreel 3, laverie.l 2), „schilderij", Ofr. labiel, dial.

tavh'l^ Fr. tableau.

taille {talie 2, tale 1), „belasting, het afhakken, snede vaneen

zwaard, gestalte, struiken", Fr. taille.

*talier 2 {tellier 2), zie Hii.üEf;. Gloss. Moet men lezen talie, lellie,

Ofr. tail, „inkerving"?

tamboereren {lambuveren 1, tamboreren 1), „trommelen, aandringen",

Ofr. taborer , tamborer. De 2e bet. is onbekend in het

Frans. Ook tamboeren heeft die betekenis.

*tamburne 2 (één voorbeeld), „trommel". Het Oudfrans kent het ww.
taburner, taborner, maar niet het subst. Moet men lezen

taniburine?

*tambuse 1, „muziekinstrument", Ofr. lanibois, „gedruis"?

taneit 2 {tanait 2, Inneel 2, teineit 3), „bruine kleur", Otv. laitne,

tenné, Fr. tanné. Zie Tijdschr., IX, 293.

tanen {tonnen 3, te.inen 3), „tanen, verduisteren", Ofr. taner,

tniner. De 2'' bet. is onbekend in het Frans. Het dichtst

er bij komt de Oudfr. bet. „se lasser, se fatiguer".

tansement 2 {tassement 2, tessenient 2, transenient 2), „twist, roof",

Ofr. tanrenient , teneemenl.

tantafaire 3, „iemand die het druk heeft", Fr. (16^ e), tanlalfaire.

tapijt 1 itapiel 2, Iniieet 3), Ofr. taiiil („Erec", 6G90). De 3f vorm

uit Ital. laijpelo.

tarant 1, „een soort insekt", ¥v. lareulule , Oh. tarenle. Vgl. ]). 211-

tarbot 1 (lerbol 3, tarbot 3), Ofr. tnurboul, Fr. turbot.

tarceel 2 {teersel 2, laimel 2), , mannetjesvalk", Ofr. /i«"/rf/, /(Vrpi/W,

tercuel.

targe 1 {loeris 3, larlsrlie 3, tari/lie 2), „schild", Fr. laiije.

tarpoeizen. Zieharpuis.
tarrijn (vogel) 3, Fr. torin.
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tartisie 2 {larlise 1, tcrtissc 2), Ofr. tortisse, dial. torticJie. Vgl.

„Essai", p. 72.

tassaert 1, „die ophoopt", Ofr. cnlasscor.

tasseel 2 {tasleol 3), „franje", Ofr. lasscl.

tasseren 3, „geweld aandoen", Ofr. tancer, tcuser. Vgl. tansement.
Afl. : vertasseroi 3.

*tasten 1. Ofr. taster, of bij ons gevormd uit last.

tavernie 2, Ofr. la vcrncric.

tebabbaert. Zie verbabeert.
tgbar enteren 1 {tebareteren 2, tebarleroi 2, leberlcren 1), „overwinnen,

in wanorde brengen", Ofr. dcsharcter.

teem 2 (terne 2, tuemc 1), „thema om te ontwikkelen", Ofr. /ü/hc,

tueme, Fr. tlième.

teesteie 2, „overtuiging, denkbeelden", Ofr. teslee, dial. liestee.

tefalgieren 1, „verzwakken", Fr. iléfuiUir. In het Oudfrans vind ik geen

voorbeelden van deze betekenis,

teljoor 2 {tcljuur 2, laillioir 3), Ofr. taiUeor ^ laillor, Fr. laillnir.

temayeren 1, „verschrikken", Ofr. esnnüee.

temangiert Zie gemangiert.
tenten 1 {tintenl), „sonderen", Ofr. ^'»^'/. Aü.: linlel 3 , lentelen 3

(tintelen 3).

*tempel 1, „slaap aan het hoofd", Ofr. te)nple, Fr. lernpe, of Lat.

te»ipnla.

temporure 1, „harding, graad van hardheid", Ofr. teDipeeüre.

tente 3 (linte 3), „sonde", Fr. tcnte.

tenure 1, „bezitting", Ofr. teniire of Ofr. tenor.

terras 3 (icrraes 2, tarasse 3, tiras 3, tras 4), „leem, terras", Ofr.

terrace , Er. terras.se.

thesaurier 4, Pr. trésorier gelatiniseerd.

tinse 1 (één voorbeeld, „Rincl.", 1126), „schurft", Ofr. liijne, Fr.

teigne.

tint 3 (tente 3), Fr. leiiile.

*tiran 1 (tirant 1), Ofr. tiran, tirant, of Lat. tijraiuias.

*tirelantij n 4 (in Zuid-Afrika toerluntijn), Fr. */o»r lat in (God., X, 787) ?

tisike 1, „tering", Ofr. tisique.

toele 2 (toole 2), Fr. loile. Vgl. p. 168.

toetsen. Zie tokken.
*toeveel 3, „menigte", Ofr. touffel, „touffe"? Vgl. „een plukje mensen",

tokken (loken 2, tucl;en 2, toetsen 2), „slaan, aanraken", Fr.

louehcr, dial. tuuquer. Toetsen kan ook van toets zijn

afgeleid. Germaanse oorsprong van tokken is onwaar-

schijnlijk wegens de betekenis. Afl.: tokkelen 4.

toneel 3 (tanncel 3, tineel 2, tcneel 2). Zie Muller in Tijdschr.

,

XVIII, 219.

tor e el 1 (lorreel 1), „torentje", Ofr. torel, tori^eL

torele 2 {Ihorele 1), „torentje", Ofr. lorele.

toren 3 (tor 1, torre 3, lom 3, lome 3), Rom. of Ofr. lur. De
bet. „stad" is niet bekend in het Frans. Zie p. 297.

torke 3, „haarband", Ofr. toarche, dial. torke.

*torckeel 2, „halssnoer". Bij ons afgeleid van torke?

tor ken 1, „wrijven", Ofr. lorrhier, dial. lorker, Fr. toreher.

*torquereu 1 (Sto. , III, 1011 var.), Ofr. torehier? Debet, „schoon-

maken" zou vrij wel passen,

torneel 1, „torentje, borstwering", Ofr. lomele.

tornekeel 1 (lomekel 2, iomikiel 3 , tomikael^, lorreheel2, lorkeel2,

tanikeel 2), „een bovenkleed", Ofr. lourniquel, tuniquel.

tornoyen 1, „omheen lopen, vechten", Ofr. tornoier, Er. tournoxjer. In

de 2o bet. misschien van tornooi bij ons gevormd,

torseel 1 (lurseel 1, toorseel 1, torssel 3), „last, pak", Ofr. torsel,

Fr. Irousseau.

torsen 1 (lursen 2, trossen 1), „binden, laden, dragen", Ofr.
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lorst'i', h-ossi'i: De laatste bet. onbekiiid in liet Frans.

*tort 1 (/.ic(/c 3, toiilr 'i), „drek", Ofr. tori, „gedraaid";' Vgl.

(hol, en zie Tijdsclir. , XI, 25»!.

tortel 1 _(h«7.'/ 2), Ofr. lorln-, tourln:

tortijts 2 itorfijsc 'ó), OtV. ttnli:, torlis. De bet. is „toorts", docb van

een bepaalde soort; immers men leest „Gesch. v. Antw.",

p. G13, „torken ende tortijsen". Vj^l. tartisie.

tra et se l (li-ache 1), „soort dans", tiacc, dial. Iruchc, die een rui-

mere bet. hebben,

trainen {irahinen 1, Iniilihwn 2, trcijinen 1, tioinen 1, Irineii 2),

„plagen, mishandelen". Oir. trainer, Fr. trainer.

traitiet 2 {tretiel 2, ireithiet 2), „verbond", Ofr. trailié, Fr. traite,

traliën {f/etraliel 2, ijetrielt 2), Ofr. treiller, trailler, triller.

tra nek ijs 2, „loopgraaf", Ofr. tranc/ieiz, dial. Iranqnis.

*trans 2 ytren.sse o), Ofr. /caHc/ic, „loopgraaf" ? Is Ofr. <;i/(C7 (GoD.,

VIII, TG) het etynion? De bet. past beter. JVa/is schijnt

reeds in de Middele. „omheining" te hebben betekend;

men zou daarbij aan Ofr. tracé, „haag ', kunnen denken.

*transeueren 2 {transincren 2), „plunderen, mishandelen, geld aftrogge-

len", Ofr. teneoner, „twisten", gekontamineerd met ra)il-

soeneren?

*t ra vaat 4, Fr. travacle. Port. travado.

traveers 2 {travers 1), Fr. trarerx. In Yei.tii. (IV, OG, 17) zou „alse

trovers" kunnen betekenen „geheel en al ', evenals Ofr.

tot en travers.

trebucke 1 {tribuc 1, tribocl; 2), „val, oorlogswevktuig", Ofr. trebnc,

tribuc.

*tremelle '6, verfransing van tremel?

*tremie 2, „draagstoel", Fr. Irémie, wegens overeenkomst van vorm?
*trens 3 {transse 3), Fr. tresse? Kil. heeft tra)is en <yt'ns verward.

Het is merkwaardig dat hij juist de vorm trensse ver-

onderd noemt.

trei)as 1 (trfipa.t 1, trepaes 1), „doorgang, tol", Ofr. trespas, trepas,

trapas.

tresenier 2, „belastinginner", Ofr. trezenier, „degeen die de belasting

genaamd trezain int".

tresorier 2 (_treselier 2, tresier 2i, Fr. trésorier. Vgl. thesaurier.
*treuve, in „t. van justice", Ofr. trive, treuue, Fr. trêve?

triakel 1 (driahel 2, ilirriuhel 3), „tegengif", Ofr. tirade, Fr. théritiqne.

triboul 2, „opschudding", Ofr. tril>oal. Vgl. caboel.
tri el je 4 {drille 3, Irille 3), „soort weefsel, traliewerk", Ofr. treille,

trille, „traliehek".

*trioleren 4, „rondwandelen". Bij ons gevormd van triolet, een soort dans"?
*triool 4. Bij ons of in Duitsland afgeleid uit triolet, „triool"?

*trijp 3, Fr. tripte, Ital. tripn.

*tri ts 4, uit terts?

*triveleren. Zie detri veleren.

troep 4, Fr. troupe. Trop 1 (troppe 3) kan moeielik uit het Frans
worden afgeleid, omdat troupe daar eerst in de IGc eeuw
voorkomt. Zie Rom., X, 60, n. 2.

troffel. Zie truweel.
*trompi'r 1, „trompctblazer ', Ofr. trompeur, of bij ons gevormd van

troynpen. Afl. : tronipenare 2.

trompen 3, „bedriegen, bedelen", Fr. troinper.

tronken 2 [trunken 2), „snijden", Ofr. tmnchier, tronquer, Fr.

tronrpier.

trooten 3, Fr. Irotlcr.

*tropen 4 imeerv.). Bij ons gevormd van tropies.

trut 4, „vrouwelik sthaamdeel", Fr. dial. //-o/ („Rev. pat. gallor.",

V, 256), zelfde bet., Wa. tvate, „lichtekooi" (Grando.,

11.456).
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*truwancie 1

t r u weel

*tufstcen 3

t u c k e n 2,

*t u 1 b a lid 4

tureluurs

^ui.

urinaal 2

ustensilieën 4,

uur 1

vaceren 3.

vacatie 3,

*valckenet 3

vaselment 2

vendu

ve nisoen 1

verabusereu 2,

V e r b a b e e r t 1

*v er ba el gen 2,

verbastaarden 3,

v e r b r ij z e 1 e n

verdubbelen 2,

vergieren 2

*vercombienen 3

V e r 1 a i s i e r e n 1
-

*vernialgen 2,

*vermorzelen 3,

vernoien 1

V e r n o i e r t 1

V euwe 2,

vice 2

V ij s e 3

*v ij z e n 3

,

victalier 3,

victualie

violeit 2,

(iriiancie 1, trhvancic 2), „tedrog". Bij ons gevormd van

truant.

{truele 2, trouwcel 3, trii/fel 3, I roffel 3, Irocfel 3), Fr.

Iruellc. Zie p. 292 en 310.

{tuyf- 3, lof- 3), Fr. luf, Ital. tuf» (door de schrijftaal "O-

De 3ö vorm onder invloed van Lat. lopJitis?

„in vervoering raken", hetzelfde woord als lohlwii? Vgl.

Fr. il se toque.

{lurbant 3), Fr. (16e e.) turhan^ liilban, Fr. turban. Het

Arab. grondwoord heeft een d , zodat ons woord er uit

ziet alsof het niet door bemiddeling van het Frans hier

is gekomen. Doch de afwisseling van l en r is een punt

van overeenstemming tussen het Franse en het Neder-

landse woord.

{tureluren 1). Zie Hessemng , in „T. en Lett.", XII, 478

(Vgl. „Bulletin d'Histoire ling. et littér. franc, des Pays-

Bas", Années 1902-3, p. 95).

De onderstelling dat dit een pseudo-singul. van oorsp.

*uijeii zou zijn, is zeer onzeker, daar deze wisselvorm
van ajuin nergens is aan te wijzen.

(o)-inael 2, orrjenal 3, ornaal 4, ordinaal 4), Ofr. orinnl,

Fr. urinal.

Fr. iislensiles, of utensilicên aangepast aan het Frans.

{ore 1, heiir 2), Ofr. ore, eure, Fr. Iieure.

In de bet. „bezig zijn met" (Kil.) komt het woord uit het

Frans.

Fr. vacalion gelatiniseerd.

{valdionel i)
,
„klein kanon". Oir. fauconccl.^Yv. fauconneau

aangepast aan valk, en met suffixverandering?

{facelment 1, fachelment 2, vasoUment 2), „vaatwerk",

Ofr. vaisselement , va'sselment , dial. vachehuent.

{vendue 3), „verkoping", Ofr. retiduc Tegenw. o. a. nog in

België. Zie God.

{venesoen 2), ,,wild", Ofr. venaison, venison, Fr. vcnaison.

„bedriegen", Fr. abuser.

{te habbaert 2), „verlegen", Ofr. esbaulii. Afl. : verbou-

ivereert {verbuureren 3).

„met hekken sluiten". Bij ons gevormd van baeUje.

„slechter worden", Ofr. abastardir , Fr. ahdtardir
^
of Ofr.

euibnstardir.

{briselen 2), van Fr. briscr?
"

Fr. redoubler.

{visieren 3), „de wijn peilen", Ofr. vergier,

(^vcrkombenen 3), „vertellen, verspreiden". Bij ons van

combiner gevormd, of van Fr. combien?

{verlachieren 1, rjelaistiereti 2), „laten lopen" (ook refl.),

Ofr. eslaissier.

„slijten". Bij ons gevormd van iitalie?

Fr. morceler?

{verneien 1, noijen 3), Ofr. enoier, Fr. enmtijer.

{vernoiaert 1), „afvallige", Ofr. renoie.

(één voorb.), „ledige plaats", Ofr. veude.

{vijst 2), Fr. vice.

(vise 2), „schroef", Fr. vis.

Fr. visser of afgeleid van vijse.

Ofr. vitnillier, veranderd naar viclidie.

{vitaelge 1, vitalle 2, fitaelge 2, vilaelde 2), Ofr. vitaille,

Fr. vlctuaille.

., violet", Ofr. vlolé ^ dial. vinleli.
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violette 1 {(ielet 2), „viooltje, kleurnaiuii", Fr. rinlellr.

1. viool {fiole 2), „bloem". Oir. finlf.

'2. viool 3, „instrument", Ofr. t'it>/c.

*vioolonsse ."5. Hij ons jj^'vormd uit ritiluucfiy

viseie 2, „i^czicht", Üt'r. visrr, dial. risrif. Ook in liu iiiliir. sumlfr

V. „zonder berii-ht". Vt^l. Oir. iwscc, „indication".

voege ment 2, „ai>ju'l iu rechten", Ot'r. vitiji-nu-nl.

voleie 1 {^calcic 1, vlcie 1), „vlucht", Fi'. rolci-, dial. mleii'.

voute 2 {vaiito 2, fatilc 2), „gewelf", Fr. voülr.

waarden 2, al' te leiden uit .•nlirijnwacrdcr, llatth. An., 1, 27-i.

*w aard e ren 2. Bij ons gevornid van waanlr.

waardijn {fianUuan 1, (jonlijn 2, iiHierdoin 2), „bewaker, niunt-

nieester", Ofr. ijtirilniu, dial. waiulain, Fr. (jardieu. De
bet. staat onder invloed van iruanleren , dat bij ons ook

van de munt gebruikt wordt,

waengepain 2 {ivdctujcpden 2), Fr. gaaifiiit'-itrin , dial. iriutiiincpai».

wambuis (^iiantlxis 2, H'(tnibaes2, w(niiliois2, tranilicis V_, icatiihiiK.s \,

tva)nbcus 2, \vm)iboeis2, wnnibies2, wainniesl, buisA),

Ofr. ijambdis, dial. wambuis. De V. C. vermeldt een

vorm H'n))ibfli'l of waitisoeL

warande ."1, ,,lustoord, wildpark", Ofr. dial. warande, Fr. i/tirciDic.

warisoen 1, „verdediging, bescherming", Ofr. f/arisdn, dial. ir((fisnn.

wiket 1 {iciitlicl 1, ijKichi'l 3), „opening in een deur", Vr. finiclict,

dial. iriket. Vgl. klinket en rinket.o

zin 2, „verhindering om vóór het gerecht te komen", Ofr. soitu:

zodiaeck 2, Fr. zodiaque (niet Lat., wegens het akcent).

*zot 1 (.sot 1), „slecht, van weinig waarde, onaangenaam, dwaas",

Fr. sol? Het Frans heeft altijd slechts de laatste bet.

gekend.





AaiiMiIliiigeii on Verl)cleringcn.

I. AANVULLINGEN.

P. 23 r. 3 v.o. puimsteen, zie de "\Voordel ijst.

„ 32 r. '20 navenant 2.

„ 3S r. 11 dispuut 4, elementair 4, r. 35 apokrief4, r. 37 term 1, r. 38 konkor-

dancie 2, r. 39 retorisijn 2, r. 43 autograSe 4, r. 44 biograaf 4, r. 48 interli-

neair 4, r. 49 konsonant 4 , r. 1 v.o. memoires 4.

,, 3i» r. »j tautologie 4, r. i) soudaeu 1, r. 25 pauperisme 4, r. 27 vgl. p. GO (tover-

kunst), r. 34 kwartier 4, r. 35 Egyptien 1 , r. 37 rochiere 2,r. 7 v.o. naturel 4.

„ 40 r. 5 identiek4, r. 7 perpendikulair 4, r. 3 v.o. karkas 4, r. d v.o. bek 1, r. 9

v.o. satelliet 4 (vgl. p. 39).

„ 41 r. 5 bise 2, r. 7 caffaard 3, r. 14 gom 1, r. 15 pastel 3, r. 31 diëteren 4,

r. 32 embryologie 4, r. 3 v.o. fuum 2.

„ 42 r. (> v.o. borage 2, r. 7 v.o. celidonie 1, r. 9 v.o. laxatief 4 palliatief 4, r. 11

v.o. eau des Carmes 4, r. 17 v.o. laurijn 1, r. 22 v.o. tentc 3.

„ 45 r. 13 pointer 2, r. 20 dilettant 4, r. 2(j reliëf 4 symmetrie 4, r. 36 rosé 4 r. 7

v. o. komedie 4.

„ 46 r. 8 minstreel 1, r. 16 lektuur 1, r. 28 reprijs 1, r. 37 konkordancie 2, r. 40chan-
teuse 4, r. 43 matinee 4.

„ 47 r. 2 koraal 4, r. 4 suite 4, r. 5 luit 1 , r. 13 tambour 3.

„ 51 r. 8 conjurisoen 1 mantenieren 1, r. 10 nacioen 2, r. 11 ligue 3, r. 13 super-

intendant 3, r. 19 monarchie 4, r. 15 v.o. stenograferen 4.

„ 52 r. 5 meierij 2, r. 10 karantaine 4, r. 11 v.o. traitiet 2, r. 17 v. o. rebuten 4, r. 20

v.o. kode 4, r. 23 v.o. postiljon 3 sein 3.

„ 53 r. 2 v. o. scoffelture 1.

„ 54 r. 1 delivrance 2, r. 11 strategie 4, r. 17 tambuse 1, r. 20 carijn 2, r. 25 kara-

bijn 3, r. 26 conincstavelerie 3.

„ 55 r. 11 trebuc 1, r. 17 sommeren 3, r. 1 v.o. tenu 4, r. 2 v. o. passanten 4 (?), r. 4

v.o dragon 4, r. 14 v.o. warneren 1, r. 15 v.o. sarasinoisl, r. 16 v.o. pesteel 1,

r. 17 v. o. quareel 1.

„ 56 r. 4 meissenier 1.

„ 57 r. 14 prove 1 , r. 16 justicier 2 cause 2, r. 17 teesteie 2, r. 21 instantie 3 inter-

lotutorie .^, r. 5 v.o opposant 4, r. 6 v.o. considerant 4, r. 14 v.o. apostilleren 4.

„ .58 r. 2 kwijten 1, r. 3 consorte 2 restoor 2, r. 6 v. o. iden1iteit4, r. 18 v. o. flagrant 4,

r. 22 V. o. victime 2.

„ 60 r. 24 Calvare 2, r.28 penitancie 1, r. 11 v.o. introïte 1 kalendicr 1, r. 14 v.o.

koster 2.

„ 61 r. 7 kanoniek 4, r. 12 soutane 4, r. 13 hosjjitalier 1 Jacobijii 1, r. 19 obediencier 3.

„ 62 r. 11 kongé4, r. 21 inkluis 3 journaal 3 (vgl. p. 69), r. 6 v. o. konferentie 4,

r. 8 v.o. adhesie 4 antecedent 4, r. 14 v.o. prioriteit 4, r. 15 v.o. kopiëren 4.

„ 63 r. 11 v.o. masse 1, r. 16 v.o. brons 4.

„ 64 r. 7 kaoline 4.

„ 65 r. 7 foernituur 4, montuur 4 , r. It kozijn 2, r. 27 franje 1 , r. 3 v. o. mastikot 4.

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. I.ellerk. N. R. 1)1. Vil. 25
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P. 66 r. 2 taets 1, r. 5 marber 1, r. 8 v. o. fourgon 4, r. 15 v. o. trafijck 2.

„ 67 r. 2 fustalie 2, r. 16 remboers 4 reserve 4, r. 26 entrepot 4, r. 6 v. o. koers 2,

r. 11 V. o. grossier 3 pensier 3, r. 12 v.o. taillerie 2.

„ 68 r. 4 kassier 4, r. 18 galioot 1, r. 31 sextant 4.

„ 69 r. 16 taverne, r. 20 reservoir 3, r. 23 babitué 4 hotelier 4, r. 25 pompier 4,

r. 13 V. o. jongleur 4.

„ 70 r. 9 licentieert 2 scolaster 2 scolasterie 2, r. 11 doktoraal 4, r. 14 instruktief 4,

r. 15 kakografie 4, r. 17 professoraal 4, r. 23 plein 1 rote 1, r. 27 rivaelge 3

ruie 3, ruïne 3, r. 30 riant 4, r. 33 grein 1 cauter 1 preit 1, r. 3 v. o.

enten 1, r. 11 v.o. kruisette 3 truye 3, r. 1 v.o. niasteluin 2.

„ 71 r. 6 plumagie 3, r. 9 scuereel 2.

„ 75 r. 5 V. o. interieur 4.

„ 76 r. 8 garderobe 2 gernier 2 , r. 19 natte 2, r. 1 v. o. sifon 4 terrien 4 , r. 10

v.o. cahier 4 koevert 4, r. 18 v.o. support 4, r. 21 v.o. draperie 4, r. 24 v.o.

hoes 2.

„ 77 r. 11 hoelie 3, r. 15 eester 2, r. 20 lambruce 2, r. 4 v.o. roete 4, r. 8 v.o.

passagier 3, r. 15 v.o. harnassen 4 remise 4, r. 16 v. o. lormier 2.

„ 79 r. 4 V. o. kostumière 4.

„ 80 r. 2 scharlaken 1, r. 3 baai 2, r. 10 pool 4, r. 12 v.o. kornet 2, r. 23 v.o.

kolder 1.

„ 81 r. 7 rubant 2, r. 20 ameril 3.

„ 82 r. 15 raspen 3, r. 16 dessert 4 distemperentie 4, r. 17 gastronoom 4 hors-

d'oeuvre 4, r. 19 primeur 4, r. 23 colature 2, r. 28 boeljon 4, r. 31 trichine 4,

r. 33 mossel 1.

„ 83 r. 10 releef 3, r. 18 baie 2, r. 26 kompote 1, r. 28 groselier 2, r. 34 abrikoos 4

renet 4.

„ 84 r. 20 attacke 4, r. 24 covenant 1, r. 25 warisoen 1, r. 28 accommodabel 4,

r. 30 courageren 4, r. 5 v.o. personaliteit 4, r. 11 v.o. adversant 2.

„ 85 r. 6 guardon 3, r. 7 affabel 4 animeren 4, r. 9 douceurs 4, r. 21 gloriëren 2,

r. 29 antipathie 4 defaveur 4, r. 30 difficil 4, r. 34 morgue 4, r. 38 froude 2,

r. 39 caffaard 3.

„ 86 r. 10 docile 4, r. 29 trivialiteit 4, r. 34 toer 4.

„ 87 r. 6 konkoers 4, r. 14 potreinen 2, r. 16 bassetten 4, r. 9 v.o. soiree 4 ,

r. 15 V. o. amuzement 4.

„ 88 r. 14 souvenir 4.

„ 89 r. 5 v.o. sermoonen 3, r. 8 v.o. serment 2, r. 10 v.o. sermoneren 1.

„ 90 r. 1 exposé 4, r. 14 halt 4, r. 17 compere 3, r. 1 v.o. ravage 4, r. 6 v.o.

mouvement 4, r. 8 v.o. miniem 4, r. 11 v.o. krek 4, r. 13 v.o. interessant 4,

r. 14 v.o. inferieur 4, r. 18 v.o. favorabel, r. 20 v.o. evenement, r. 26 v.o.

avances.

„ 91 r. 2 saillant 4 , r. 4 subtiel 4 , r. 18 v. o. zonder redres 4.

„ 93 r. 20 joncture 2, r. 29 semblancie 3, r. 1 v.o. saecken 1 trainen 1, r. 4 v.o.

instinktief 4, r. 5. v.o. vigeur 3.

„ 94 r. 3 geste 3, r. 7 torsen 1, r. 8 waengepain 2, r. 18 flegmatiek 4, r. 6 v.o.

ekonoom 4 expediënt 4, r. 8 v.o. tresoor 2, r. 12 v.o. perikeleus 3, r. 16 v.o.

conjuBcture 4.

„ 95 r. 6 koertisane 3, r. 10 encanailleren 4 immoreel 4 conduite 4.

„ 97 r. 8 v.o. doloreus 4, r. 11 v.o. melankolioos 2 mesaise 2 mispaeien 2, r. 14

v.o. kommeren 1 quarele 1, r. 17 v.o. divertissement i, r. 18 v. o. soulageren 3.

„ 98 r. 15 lakoniek 4, r. 20 geëxalteerd 4 inipressionabel 4, r. 1 v.o. variabel 4,

r. 15 v.o. stouternie 1.

„ 99 r. 18 fantastiek 3, r. 20 precies 3, r. 32 muizen 3, r. 3 v.o. korrektief 4,

r. 5 V. o. deffectueus 4.

„ 101 r. 7 band 3, r. 8 corps 4 massiveté 4, r. 10 meesterie 1, r. 14 parangon 3,

r. 3 V. o. kwantitatief 4 numeriek 4, r. 11 v. o. partikulier 2, r. 12 v.o. irre-

gulier 1 kwijt 1, r. 17 v.o. kras 2.

„ 102 r. 4 koeveren 2, r. 5 mankeren 3.

„ 116 r. 20 Prof. Knappert maakt mij er nog opmerkzaam op, dat J. de Laiudie

een tolk nodig had.

„ 128 r. 6 V. o. 1. 2. uit Lat. ë en uit Lat. au ö + yod.

„ 130 r. 6 travaelge 1 travalje 4.
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r. 1.!1 r. ."> snoeken l uaiist sm ken .!.

„ 1.>'2 r. 11 v.o. i^ranietse .> (grimas).

„ 13(> r. 7 1. Vóór kk en fl".

„ l.')'.» r. S jilankit 1

„ 1-iS r. 10 v.o. ordenaren 1.

„ 155 r. 1() preeics 3.

.. 1.")7 r. 11 arbiter ."!.

„ ItiO r. :.' v.o. Met tV" suiker 1.

„ 185 r. 15 v.o. dragon 4.

,, 1S7 r. 2."> v.o. rozijn 1.

„ 19S r. 10. Behoort getreint lUij'uli. 1()7()0) bij trainen?

„ 209 r. '2 v.o. baffeteren 4.

,, 249 r. 15 v. o. auimer 3 (amber) camniage 2 (canibage).

,,
2.'».> r. 10 V. o. kardoes 4.

„ 2()7 r. 2 toets 2 tokken 2.

„ 294 r. 3 rade 2.

11. VERBETERINGEN.

24 s. V. peinzen, lees peisen 1 in plaats van pensen 1.

32 r. 17 1. delen i. p. v. substantiva.

38 r. 13 1. hypothese 4, r. 3G croniste 1, r. 38 perkament 1.

39 r. 8 lees potestaat 1, r. 18 najade te verplaatsen naar p. 4»! r. 'M.

40 r. 23 l. solfer 2, r. 25 alchimist 3, r. 37 magneet 1.

41 r. 5 1. dolfijn 1 , r. 15 olivier 1, r. 39 praktijk 2, r. 47 flerecijn 1, r. .50 san-

guwijn 1, r. 25 eavillc 2 naar p. 93 r. 23 v.o.

42 r. 1 1. gaele 1, r. 13 lethargie 1, r. 28 lancet 3, r. 47 mallote 3.

45 r. 5 pilier niet gespat., r. 12 email 2, r. 39 toneel 2, r. 38 theater 4 te ver-

plaatsen naar r. 50.

4i) r. 5 1. figurant 4, r. 9 retorike 1, r. 32 in plaats van Apolijn 1. Jovijn 1

.lupijn 4, r. 1 v.o. fausset 3.

47 r. 12 1. portatif 2.

51 r. 1 schrap libel 2, r. 14 agitator 4 te verplaatsen naar r. 3, r. 18 schrap

conjuratie 4.

52 r. 22 1. essaai 2.

54 r. 6 1. prijs 1, r. 17 sergeant gespat., r. 22 aguet 2, r. 25 carabijnier 4, r. 29

rot gespat., r. 28 ostage, ostagier te plaatsen op r. G, r. 30 attaqueren op r. 8,

r. 51 pompon op p. 55, r. 2 v.o.

55 r. 6 schrap victualie 4, r. 6 v.o. karabijn 4, r. 8 v.o. daert 1.

57 r. 21 1. calange 1, r. 29 authentiek 3, r. 30 declinatoir 3.

58 r. 9 I. nampteren 3, r. 25 collateur 2, r. 27 rente a vie 1.

59 r. 6 1. advies 2, schrap apostilleren , r. 12 cirografe 1.

GO r. 13 1. deité, r. 12 v.o. monstrans 2, r. 14 v.o. parvijs 1, r. 17 v. o. kapel gespat.

Gl r. 22 1. protestant 3 protestantisme 3.

G3 r. IG 1. fabriek 3, r. 24 cilinder 3, r. 31 solduur 2, r. 1 v.o. fret 2, r. 7 v. o.

schrap grosserij.

G4 r. 8 1. porselein .3.

65 r. 18 1. tralie 1, r. 22 avantprijs 2, r. 23 faf;ade, r. 5 v.o. arduin 2, r. 10

V. o. fatsoen 2.

G6 r. 5 1. albast 1, r. IG v.o. schrap grossier, r. 17 v.o. delivrance 2.

67 r. 26 1. faktorij 3, r. 36 klandiz'c 3, r. .39 schraji remboers, r. 1 v.o. assig-

neren 2, r. 4 v.o. croos 2.

68 r. 20 marinier niet gesp., r. 26 lastaedse 2, r. 31 ponton 2.

69 r. 17 1. cabaret 1, r. 28 rapalje 3, r. .30 foele 3, r. 33 schrap menestreel 2,

r. 35 ballon 3, r. 7 v.o. rooilijn .'5.

70 r. 15 1. kollege 3, r. 16 (juestioneren niet gespat., 1 v.o. .schors 1, r. I kam-

perfoelie 3, r. 5 olm 1 , r. 11 femele 1.

25*
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P. 76 r. 8 1. parloor 1, r. 9 sekreet 1, r. 10 salet 3, r. 25 bahuut 2.

„ 77 r. 7 schrap tortijts 2, r. 23 1. mariolein 2, r. 10 v.o. messagier 1.

„ 80 r. 4 1. karsaai 2, r. 5 tiertein 2, r. 7 serpelgier 2, r. 8 batiest 2, r. 14, 19

kledingstukken, r. 32 wambuis 1, r. 6 v.o. conterfoort 2, 8 v.o. patijn niet

gesp., r. 10 v.o. tulband 3.

„ 81 r. 8 1. brazelet 3, r. 10 passement 3, r. IG koraal 1, r. 21 git 2, r. 24 signet 2,

r. 30 schrap rubant, r. 34 spons 2.

„ 82 r. 8 v.o. 1. ajuin 1 , r. 9 v. o. prei 2, r. 11 v.o. makreel 1.

„ 83 r. 8 1. wasteel 1, r. 9 crème 4, r. 16 safraan gespat., r. 22 krent 2, r. 23

stroop 1, r. 36 verplaats fumoos naar p. 41, r. 4 v.o.

„ 84 r. 21 logee 4 te verplaatsen naar p. 75 r. 1 r. o.

„ 85 r. 21 singereus 1, r. 22 schrap vanteren 3, r. 10 v.o. schrap vigoureus, r. 15

v.o. deloyaal gespat., r. 16 v.o. hyprocrisie 2.

„ 86 r. 3 schrap inexorabel 4, r. 4 1. seveer 4, r. 13 courtoisie 2, r. 3 v.o. gerfau 3,

r. 18 V. o. portuur 2.

„ 87 r. 6 1. recreatif 3, r. 11 marel 2, r. 4 v.o. galjart 3, r. 16 v.o. pomperij 2.

„ 88 r. 13 1. boeket 3.

„ 89 r. 1 v.o. schrap equivoque, r. 10 v.o. schrap reren, r. 11 v.o. 1. boerden 2.

„ 90 r. 1 1. ekskuus 3, r. 6 schrap mal a propos, r. 7 v. o. schrap monstrueus 4,

r. 9 v.o. verplaats marsch naar r. 14, r. 13 v.o. insupportabel invariabel canard

gespat., r. 20 v.o. schrap expres 4, r. 26 v.o. 1. avantage 3.

„ 91 r. 2 schrap sans fagon, r. 6 1. usance 3, r. 13 v.o. paaien gespat.

„ 92 r. 3 1. kanalje 3.

„ 93 r. 5 v.o. 1. fiënte 2, r. 8 v.o. gesoigneerd te plaatsen p. 79 r. 6 v.o., r. 9 v. o.

1. minioot 1, r. 13 v. o. debiel, r. 22 v.o. matrijs 1.

„ 94 r. 10 1. effort 3, r. 12 paresse niet gespat., r. 2 v.o. 1. rentenier 2, r. 4 v.o.

millionair.

„ 95 r. 14 1. vilenie 3.

„ 97 r. 11 V. o. 1. melankolie 1, r. 12 v. o. desperancie 3, r. 16 v. o. plezier 3,

r. 22 V. o. luim 3.

„ 98 r. 12 V. o. koerazie 2.

„ 99 r. 10 verplaats precisie naar r. 21, r. 19 chimère gespat., r. 25 1. sottie 1.

„ 101 r. 10 1. disordre 3, r. 12 schrap fuum, r. 14 schrap recompense, r. 19 schrap

merveille, r. 25 1. maesle 1, r. 31 perilleus 1, r. 3 v.o. schrap principaal 4.

„ 111 r. 12 schrap capabel (G.), r. 13 v.o. portuur 2.

„ 122 n. 1 1. Nyfilologiska.

„ 141 r. 18 V. o. schrap sauveconduit 2.

„ 148 r. 3 1. spiritueel 2.

„ 150 r. 9 1. spinjoel 1.

„ 154 r. 18 V. o. 1. matrilagie 1.

„ 156 r. 20 1. schrap (Kil.) na portatif 2.

„ 164 r. 19 V. o. 1. stop 1.

„ 171 r. 15 V. o. 1. glai 2 (glui). Dial. paye (pui).

„ 173 r. 20 schrap scolere 2 (vgl. p. 307), r. 11 v.o. 1. rotier 3.

„ 181 r. 15 V. o. 1. patiënt 2.

„ 184 r. 18 V. o. 1. Met u.

„ 187 r. 18 schrap dozijn 1 (vgl. p. 190).

„ 190 r. 9. 1. plein 1.

„ 192 r. 5 V. o. zoverinne behoort onder ai op p. 190.

„ 198 r. 18 1. feriën 2, r. 25 getrielt 2.

„ 216 r. 13 schrap aconiscieren 1.

„ 222 r. 1 1. 3. o gevolgd door nasaal.

„ 223 r. 11 V. o. lees 4 in plaats van 5.

„ 231 r. 16 V. o. 1. marichael.

„ 232 r. 19 1. 5 in plaats van 6.

„ 233 r. 14 V. o. 1. 6 in plaats van 7.

„ 234 r. 4 1. 7 in plaats van 8.

„ 235 r. 1 1. 8 in plaats van 9.

„ 277 r. 3. 1. Soldij 3.

„ 333 r. 8 1. rooilijn 3.
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Hoofdstuk I[[. Klankleer der overgenomen woorden.
Blz.

Akcent 127

Klinkers en Tweeklanken.

I. Betoonde Klinkers en Tweeklanken.

x. Vüór niet-nasalen.

1. a , è, o , 128

2. é, ó 1-16

3. «, « 149

4. i, i'i , u 1 .") 3

0. T'weehlanht'H.

al 160

01 iöS

ui 170

ei 171

ie 172

ieu 174

iu 175

au 1 7()

OU 177

/3. Vóór nasalen 177

1. a 178

%. e 180

3. o 183

4. i 187

h. n 189

6. Tweeldankev

.

ai 190

oi 191

ui 1D2

el 192

ie 193

au ; 194

ÏI. Onbetoonde Klinkers en Tweeklanken 194

1. Vóór de .toon.

a. in de Beginlettergreep.

X. Vóór niet-nasalen.

1. a, e, h, ó 194

l. é, 9 204

3. m 206

4. i, ii, n : 206

5. Tioeeklankeu.

ai 213

oi : 215

nl 217



iMKM 1). v.n

Wh..

ei 217

ie :M7

Ifu. 218

iiH 218

OU 2 Is

/3. Vóór nasalen.

1. ,/ 21!)

2. g 221

3. o 222

4. -^ 223

5. u' 22 1.

(5. / 221.

7. /' 225
s. 'l'n'eeklaukpit.

ai 22(;

ei 220

b. Niet in de Begiulettergreep 22S

X. Vóór niet-nasalen.

\. a 22!)

2. .' 22!)

3. « 230

1. V, .* 231

5. ; 232

(I. // 233

7. K 231.

8. Tweeklanken.

ai 235

oi 235

ui 235

(iH 23(;

/3. Vóór nasalen.

1. ./ 23(5

t. e 237

3. o 237

I. -> 23S

5. ; 23!)

<;. ii 239

2. Na de toon 240

Medeklinkers.

T. Explosivii; in Spirantcn.

1 . Labialen,

p 217

h 218

ƒ 250

/> 250
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2. Dentalen. Blz.

t 252
(l 254
s 255

z 260

ts 261

is 264
dz. 267

3. Palatalen.

h 271

O 273
h 274

y 275

II. Liquidse.

/ 276

/ 279

r 280

III. Nasalen.

m, u 282

n 284

IV. Metathesis 286

Toegevoegde Klanken.

I. Prothesis .288

II. Svarabhakti 2S8

III. Epenthesis.

A. Van liquidae en nasalen 289

B. Van spiranten 292

C. Van explosivae 293

D. Van een lettergreep 294

IV. Paragoge.

1. Van een klinker 294

2. Van medeklinkers 296

3. Van een lettergreep ". 297

Afgeworpen Klanken.

I. Prokope 297

II. Synkope .297

Algemene Opmerkingen • 298

Aanhangsel (over Volksetymologie) 301

Hoofdstuk IV. Vormleer der overgenomen woorden.

Franse samengestelde woorden.

I. Uit twee woorden -. 303

II. Met prefixen.

1. Afval van het prefix 303
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